
Vacature Skapago 
Skapago, een bedrijf dat online taalcursussen aanbiedt in onder andere Zweeds en 
Noors, is op zoek naar leraren voor Zweeds en Noors die via Skype aan anderen les 
willen geven. Hun online vacature is in het Zweeds, maar het geldt ook voor 
Noorssprekenden die graag les willen geven. 
 
Norsklærere med språkkunskaper i nederlandsk/tysk/engelsk. 
 
“Snakker du norsk? Vi leter etter lærere (deltid, fleksibel arbeidstid) for 
norskundervisning gjennom Skype. Det er en fordel om du behersker nederlandsk, 
men det er ingen absolutt forutsetning.”  
 
Voor details, zie de Zweedse vacaturebeschrijving hieronder: 
 
Svenskalärare med språkkunskaper i nederländska/tyska/engelska 
 
“Vill du undervisa i ditt modersmål? Är du i behov av största möjliga flexibilitet, så 
väl tidsmässigt som rumsligt? Hos Skapago kan du nå ditt mål! 
Vi är ständigt på jakt efter motiverade, pedagogiskt skickliga och självsäkra lärare. 
Våra kunder väntar sig anspråksfull och individanpassad undervisning. Därför är det 
viktigt att du brinner för din uppgift. Grundläggande datakunskaper – eller 
beredskap att tillägna sig dessa – är vidare en viktig förutsättning. Språkkunskaper i 
nederländska eller tyska är en fördel men inte absolut nödvändiga. Emellertid bör du 
behärska ytterligare ett främmande språk utöver engelska mycket väl. En 
högskoleexamen i språkvetenskap eller språkdidaktik är meriterande, men vi menar 
samtidigt att högskolepoäng inte är ett tillräckligt tecken på att man kan undervisa 
bra. Något vi håller som desto fördelaktigare är om du har andra erfarenheter eller en 
utbildning i bagaget som du tillägnat dig utanför vårt verksamhetsområde. 
Dina kvalifikationer kommer självklart att lönesättas på lämpligt vis. Dessutom 
erbjuder arbetet hos Skapago stora fördelar för dig: Du kan så långt det är möjligt 
planera ditt arbete på egen hand och får värdefull pedagogisk och organisatorisk 
stöttning från företagsledningen, inklusive både en gedigen pedagogisk och teknisk 
introduktion såväl som regelbunden feedback. Inte minst lägger vi stort värde på ett 
öppet, vänligt och individanpassat arbetsklimat. 
Om du känner dig tilltalad, hör gärna av dig! Skicka ett kort mail med en beskrivning 
av dig själv och dina meriter (men helst utan bifogade betyg) till jobs@skapago.eu . Vi 
tar kontakt med dig omgående.” 
 
Hun (Zweedse) vacature is hier te vinden op hun 
website: http://www.skapago.eu/se/om-skapago/jobs.html. Hier staan ook alle 
contactgegevens en meer. De vacature is ook voor Noorssprekenden, stond in hun 
mail aan ons. Succes! 
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