
Engelsklærer til IKC København

I Internationalt Kristent Center søger vi en fast underviser i engelsk fra 1. 
januar 2020. I det tværkulturelle arbejde strømmer indvandrere, 
udvekslingsstuderende og asylansøgere til fra mange egne af verden. Vi 
tilbyder bl.a. sprogundervisning i dansk og engelsk, lektiehjælp, bibelstudium 
og fællesskab. Vi ønsker at møde det enkelte menneske med omsorg og vise 
vej til Jesus. 
Vil du være en del af et godt team og stå for engelskundervisning mandag og 
onsdag? 

Vi tilbyder en deltidsstilling med følgende ansvarsområder:

1. Du står i spidsen for undervisningen i engelsk. Du står for den fælles 
klasseundervisning og deltager i gruppeundervisningen – i 
udgangspunktet mandag og onsdag kl. 10-12

2. Du har ansvar for de frivillige, som er tilknyttet engelskundervisningen
3. Du er med i IKC-teamet og det fælles ansvar dér samt regionens team af 

medarbejdere

Hvilken udrustning har du?
Vi er spændte på at høre, hvad du byder ind med, og det er vigtigt for os, at 

 du arbejder ud fra et bibeltro og evangelisk-luthersk ståsted
 du bakker op om Indre Missions værdier og formål og ønsker at tage del i

et lokalt IM-fællesskab
 du har en relevant uddannelse og gerne undervisningserfaring i engelsk
 du har flair for at ramme den gode balance mellem faglig undervisning 

og kristent vidnesbyrd
 du kan arbejde målrettet og omsorgsfuldt i mødet med nye mennesker

Stillingen er på 33 % af fuld tid med ordnede løn- og ansættelsesforhold. Den 
udløber efter ca. 1½ år, hvorefter der måske vil blive mulighed for forlængelse.
Der er fælles arbejdsplads på IKC-kontoret.
Se mere om IKC-arbejdet i København her: 
ikcenter.dk / facebook.dk/IKCBETHESDA
Eller endnu bedre: Kom selv og besøg os i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 
København K. Kontakt leder af IKC Mika Raja Bak-Skovenborg, 
mika@ikcenter.dk, tlf. 22 55 26 78.
Du kan også få flere oplysninger om stillingen hos regionsleder Kurt Kristensen,
kurt.k@indremission.dk, tlf. 30 49 24 10. 

Ansøgning, cv og referencer sendes til regionsleder Kurt Kristensen senest 22. 
november 2019.
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