
 
Rudolf Steinerskolen i Oslo søker administrativ medarbeider 

 
Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig stilling som administrativ medarbeider med tiltredelse 
01.09.2020, med muligheter for ansettelse tidligere. 
Stillingen er en fast, 100% stilling. 
 
Søknadsfrist: 29.06.2020. 
 
Vi søker en engasjert og serviceinnstilt medarbeider med interesse og sans for struktur, systemer, og 
administrasjon.  
Stillingen inngår i skolens administrasjon bestående av skolens ledelse; tre trinnledere, daglig leder og 
øvrige stab bestående av skolesekretær og adm.- og personalansvarlig. 
 
Ansvar og oppgaver: 

• Være med å bygge opp skolens forsvarlige system og personvernarbeid (GDPR). 
• Informasjonsarbeid. 
• Betjene skolens telefon.  
• Være med i utviklingen av det skoleadministrative systemet. 
• Arkivfunksjoner. 
• Sørge for gode rutiner. 
• Forvaltningsoppgaver.  
• Elev- og foreldrearbeid.  
• Delta i møter. 
• Merkantile oppgaver og sekretærfunksjoner. 
• Arbeide med utviklingsprosjekter innen ulike områder knyttet til stillingen. 

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 
 
Kvalifikasjoner: 

• Utdanning og/eller erfaring innen administrasjon.  
• Er kjent med og behersker digitale verktøy.  
• Kjennskap til lover og forskrifter, som friskoleloven og forvaltningsloven. 
• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.  
• Interessert i å lære og sette seg raskt inn i nye oppgaver og systemer. 

Personlige egenskaper: 

• Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet. 
• Punktlig, god orden og presis i utførelsen av arbeidsoppgavene. 
• Gode samarbeidsevner. 
• Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag. 
• Stor arbeidskapasitet. 
• Lojal, ansvarsfull og tillitsfull. 



• Ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap. 

I tillegg til utdanning og erfaring, vil også personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.  

Informasjon og søknad 
Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 420 elever fordelt på 1. - 10. trinn. 
Vi holder til på Hovseter, nær T-bane og buss. 
 

Vi tilbyr: 
• Spennende og utfordrende jobb med en som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. 
• En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. 
• Lønn etter avtale. 
• Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
• Rudolf Steinerskolen i Oslo er en IA-bedrift 
 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Petter Moen på tlf. 988 98 427. 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 
0705 Oslo eller på e-post til post@rsio.no snarest og senest innen 30.06.2020. 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.  

Velkommen til å søke stillingen! 


