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Ledige stillinger 
 

Ingen ledige stillinger for øyeblikket. 

  

Generell informasjon: 

Skolen mottar gjerne åpne søknader gjennom hele skoleåret. Slike søknader bør inneholde et kort 
søknadsbrev med CV og skal sendes til skolens kontor: office@kischool.org. Da skolen mottar mange 
slike søknader kan vi dessverre ikke garantere at vi har kapasitet til å svare alle. 

Vennligst merk at alle som ønsker ansettelse som lærer må møte de norske kravene for godkjenning av 
utdannelse som lærer (som bestemt av §14 av “Forskrift til opplæringsloven”) for å kunne bli tilbudt fast 
stilling. Lærere med utdannelse fra andre land må få godkjenning av Utdanningsdirektoratet for å 
kunne få fast stilling. Den ansatte må også fremvise gyldig dokumentasjon for all relevant utdannelse og 
erfaring som den er listet i CV. 

Skolen er forpliktet til å utføre trygg rekruttering og er ansvarlig for sikkerheten til unge mennesker. På 
grunn av dette må alle ansatte fremvise gyldig politiattest før de kan begynne i stillingen ved skolen. 
Referanser kreves og vil bli sjekket for alle stillinger før et ansettelsestilbud blir gitt. 

Vellykkede kandidater forventes å opplyse om to referanser, en av de vil vanligvis være kandidatens 
nåværende arbeidsgiver. I tillegg til dette vil en vellykket kandidat bli bedt om å levere inn en oppdatert 
begrenset norsk politiattest før de kan tiltre i sin stilling på skolen (som bestemt av friskoleloven §4-3, 
tredje avsnitt). Søkere skal ikke sende inn en politiattest før et tilbud om jobb foreligger. 

Alle tilbud om ansettelse vil være betinget av mottak av ovennevnte dokumentasjon og på skolens 
vurdering av strafferegistre. Manglende innlevering av nødvendig dokumentasjon kan føre til at tilbud 
om ansettelse blir trukket tilbake. 

Det har dessverre vært flere forsøk på svindel i forbindelse med ikke-eksisterende lærerstillinger ved 
internasjonale skoler i Norge de seneste årene. Disse har inkludert informasjon fra skolenes offisielle 
hjemmesider. Hvis du er usikker på om en stilling faktisk er reell eller ikke, ber vi deg kontakte skolen 
direkte. KIS krever aldri betalt fra sine søkere. Søkere bør vøre obs på dette hvis de søker på kjente 
internasjonale skoler. 
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