
En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid 
 

Ledarskapsutvecklare och coach på Teach for Sweden 
	
Vill du göra skillnad och utvecklas genom att handleda och coacha drivna och noggrant utvalda personer i ett 
ledarskapsprogram? Vi vill tillsammans med dig driva utvecklingen mot en mer likvärdig skola där alla barn når sin 
fulla potential. 
	
Ledarutvecklare 
Vi letar efter en orädd ledare som med dynamiskt tankesätt och grit kan handleda, stötta och ställa krav på deltagarna i 
ledarskapsprogrammet för utveckling mot att bli en villkorslös ledare.  I din roll kommer du tillsammans med kollegor att utbilda 
och coacha ledarna utifrån innehållet i Teach for Swedens ledarskapsprogram. Tjänsten omfattar bland annat coachning via 
klassrumsbesök och distans, ansvar för ledares utveckling, att hålla i utbildningar samt addera efterfrågad kompetens till 
ledarskapsprogrammet.  
 
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ledarskap i krävande miljöer och delar vår uppfattning att personlig 
utveckling ofta sker i utmanande omständigheter. Du är skicklig på att samarbeta och ta tillvara på olikheter. Du är 
resultatorienterad och en lösningsfokuserad. Det är meriterande om du har arbetat med att utveckla ledare som befinner sig i 
utmanande situationer och behöver balansera hållbarhet med personlig utveckling.  
 
Passar du ihop med oss? 
Vi söker dig med erfarenhet av: 
 

• Utveckling av ledarskap 
• Förändringsarbete  
• Resultatstyrning 
• Uthållighet i utmanade miljöer som exempelvis socionom 
• Coacha och handleda människor att utöka sitt handlingsutrymme  

 
Du har en akademisk utbildning och har jobbat med ledarskap. Det är meriterande med lärarlegitimation även om efterfrågad 
kompetens och erfarenhet är viktigare.  
 
Jag som leder programteamet heter Jenny Lundh och är en lyhörd ledare som drivs av att coacha och utveckla mina medarbetare 
för att göra skillnad för de barn som behöver det som mest. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser mångfald som en 
styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. 
 
Vi erbjuder: 

• Stort ansvar i att utveckla vår ledarskapsutbildning och öka hållbarheten i programmet 
• Resor i Sverige och i det globala nätverket 
• Internationellt utbyte med andra Teach for All-organisationer 
• 5 veckors semester 
• Friskvårdsbidrag  

 
Vilka är Teach for Sweden? 
Vi är en stiftelse som arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap och är en del av det internationella nätverket Teach For All 
som finns i ett 50-tal länder. Vi utvecklar ledare som arbetar för att alla barn i skolan ska nå sin fulla potential. Vill du arbeta med 
Sveriges viktigaste rättvisefråga? Vi söker dig som vill arbeta med samverkan och ledarskap för att fler barn ska lyckas i skolan. 
 
Teach for Sweden utbildar noggrant utvalda ledare i ett 2-ar̊igt program där hen arbetar som lärare på en högstadieskola med 
sämre måluppfyllelse samtidigt som ledaren läser in en kompletterande pedagogisk utbildning och går vårt ledarskapsprogram. 
Teach for Sweden arbetar med att åstadkomma förändringar i klassrum med störst behov, men verkar även på nationell nivå 
genom att belysa vikten av ett utbildningssystem där alla barn har möjlighet att nå målen.  
 
Villkor och ansökningsprocess 
Befattningen avser en tillsvidareanställning med 100% tjänstgöringsgrad med tillträde snarast möjligt. Teach for Sweden 
tillämpar 6 mån provanställning. Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ansökan till jenny.lundh@teachforsweden.se.  
 
Ansökan ska innehålla ett personligt brev omfattande maximalt en A4 -sida samt CV och referenser. Vi arbetar löpande med 
denna rekrytering och vill därför ha din ansökan så snart som möjligt. Mer information om Teach for Sweden och Teach for All 
finns på www.teachforsweden.se och www.teachforall.org. 
 
Tjänsten är placerad i Stockholm eller Göteborg.  
 
För frågor om tjänsten kontakta Jenny Lundh 070 – 941 66 69. Jag ser fram emot din ansökan! 
 
 
 
 


