
Pædagogisk IT-konsulent

SkoleIT er IT-afdeling for frie skoler i Danmark. Vi er i fuld gang med nye,
spændende opgaver, og vi ønsker at videreudvikle vores arbejde inden for det
pædagogiske felt. Derfor søger vi en ny kollega som vil engagerere sig i kurser og
videndeling for at understøtte skolernes brug af teknologi i undervisningen.

Du bliver en del af et engageret hold, der arbejder med IT på de frie skoler og
løser opgaver i et spændende krydsfelt mellem teknik og mennesker. Vi har fokus
på en tillidsfuld relation i et gensidigt samarbejde, og vi vægter et anerkendende
arbejdsmiljø, hvor alle bliver set og hørt.

Det er vigtigt for skolerne, at IT letter deres hverdag, og at det skaber værdi og nye
muligheder. Dine kerneopgaver består i gøre skolerne fortrolige med at bruge
digitale værktøjer og hjælpemidler og at inspirere til nye måder at undervise og
arbejde.

Hvad forventer vi af dig?

Du kan li’ mennesker. Du er opmærksom på din omverden og kan li’ at tale med
andre. Du kan opbygge og vedligeholde relationer, holde en god kontakt til
skolerne, og du har lyst til at bidrage aktivt til den interne kultur og
arbejdsfællesskabet.

Du er god til at kommunikere. Du er en stærk formidler og føler dig godt tilpas
ved at stå foran mange mennesker. Du har gode engelskkundskaber.

Du er nysgerrig. Du arbejder selvstændigt, følger med i pædagogiske og
didaktiske tendenser og er samtidig interesseret i at lære nyt om IT og teknik. Du
har nemt ved at tilegne dig ny viden og lære fra dig.

Du har erfaring. Du har arbejdet inden for skoleverden og har minimum tre års
erfaring som lærer. Du har indsigt i sociale medier eller mod på at blive god til at
bruge dem. Det er et plus, hvis du har arbejdet med kurser, salg og markedsføring
og har erfaring med at lave video og lyd.

Alle hverdage kl. 8-15
+45 4358 4575

job@skoleit.dk



Hvad kommer du til at lave?

Du starter med en oplæringsperiode, hvor du blandt andet får en grundig
gennemgang af Office 365, Google Workspace og andre af vores digitale
værktøjer. Du får derefter ansvar for at planlægge, koordinere og afholde små
kursusforløb og webinarer med sparring fra dygtige kollegaer, der arbejder med
support, drift, udvikling og kommunikation.

Vi forventer, at du på sigt vil bidrage med idéer internt i virksomheden, der letter
vores fælles hverdag, og at du kan forbedre arbejdsgange i forhold til kurser og
videndeling, så skolerne får en endnu bedre oplevelse. Du kan forvente reel
feedback og værdsættelse af dit arbejde.

Dine arbejdsopgaver spænder bredt og kan udover kurser fx være at producere
videoer og skriftlige vejledninger, opdatere materiale, svare på spørgsmål over
telefonen og dele indhold på sociale medier.

Du skal være klar til at udføre rutinemæssige opgaver, men du får også indflydelse
på dine arbejdsområder og plads til at udfolde dine evner og interesser inden for
et smallere felt.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte Martin Andersen på tlf. 43 58
45 75

Vi holder samtaler løbende.

Send din ansøgning til job@skoleit.dk

Løn og ansættelsesvilkår

• Løn efter aftale.

• Ansættelse på fuld tid fra 1. juni eller efter nærmere aftale.

• Den primære arbejdstid ligger på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

Der vil være arbejde ude af huset i forbindelse kurser og events  - cirka

to gange om måneden.

• Adgang til en bil er en fordel
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