
 
 
Medarbetare sökes till svenskt språkinstitut i Düsseldorf 

 
 

Vad är IS Düsseldorf? 
 

Internationella Skolorna Düsseldorf (www.is-duesseldorf.com) tillhör Internationella Skolorna 
som är en stiftelse knuten till den svenska utbildningsorganisationen Folkuniversitetet. Filialen 

grundades 2001 och har kontor på Svenska Handelskammaren, mitt i centrala Düsseldorf på 
Berliner Allee 32. Vi söker en ny medarbetare till vårt team för en fast anställning med önskad 

start i september 2015. 
 
Vi erbjuder kurser och privatundervisning i de skandinaviska språken samt högskolekuser i 

svenska för tyskar. Varje år tar vi emot ca 200 svenska deltagare som studerar tyska på  
på olika nivåer i Köln och Düsseldorf, t ex i kombination med praktik på en tysk arbetsplats.  

Till våra uppdragsgivare hör Braheskolan - Visingsö folkhögskola, Mälardalens högskola, 
Linnéuniversitetet och Helios Klinikum Krefeld.  

 
Varför anställning på IS Düsseldorf? 
 

• Du får ansvar för planering och organisering av språkkurser på olika nivåer. 

• Du arbetar i ett trevligt team i en svensk organisation, del av ett internationellt nätverk 

med kontor i Stockholm, Barcelona och Aix-en-Provence. 

• Du utvecklar din svenska i tal och skrift, t ex genom daglig kontakt med svenska 

studenter. Det dagliga arbetet sker på svenska och tyska. 

• Du kombinerar kontorsarbete med exkursioner/aktiviteter med svenska studenter. 

 
Dina arbetsuppgifter: 
 

• Planering, organisering och marknadsföring av högskolekurser i svenska och kurser         

i de skandinaviska språken.  

• Planering och organisering av kurser i tyska. 

• Marknadsföring av skandinaviska språkkurser, vilket innebär arbete med 
marknadsföringskampanjer och uppdatering av hemsidan.  

• Kontaktperson för våra svenska studenter som studerar tyska och kontaktperson för 
företag som tar emot svenska praktikanter.  

• Organisering av utflykter/studiebesök för svenska studenter och deltagande i dessa. 

• Administrativa uppgifter och göromål som hör till det dagliga arbetet. 

 
Vem söker vi? 
 

Vi söker i första hand dig som är tysk med mycket goda kunskaper i svenska (nivå C1). 
Alternativt kan vi tänka oss en svensk med språkkunskaper i tyska jämförbara med en 

modersmålstalares (nivå C2). Du bör ha en akademisk bakgrund med examen inom exempelvis 
skandinavistik eller ekonomi och ha praktisk erfarenhet av marknadsföring. Personliga 

egenskaper som vi värderar högt är självständighet, kreativitet, social kompetens och god 
administrativ förmåga. 
 

Är du intresserad? 
 

Maila oss en fullständig jobbansökan på svenska/tyska där du berättar mer om dig själv, ditt 
löneanspråk och varför du vill arbeta hos oss. Vi behöver din ansökan senast den 10 augusti. 
Kontaktperson: 

 
Erik Forsberg, verksamhetschef Internationella Skolorna Düsseldorf 

Telefon: 0211-862020-60/75  
E-mail: info@is-duesseldorf.com  


