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Job Vacancy 

 

The International School of Paphos 

 

INFORMATION TECHNOLOGY / COMPUTER TEACHER 

Full-time, with an immediate start date 

 

Do you have the requisite qualifications to Teach and the passion to Inspire and to Drive 

Achievement? 

Do you believe that all children are capable of achieving their full potential with the right 

environment and balance of academic and pastoral support? 

If yes, we would love to hear from you! 

 

Duties: 

• The candidate will be expected to prepare and deliver lessons of a high standard, while 

supporting the students, utilising an approach which will encompass all learning styles 

 

Requirements: 

• Suitable candidates must have a degree in their subject 

• Excellent communication skills in English 

• Previous experience in a similar position is an advantage 

• Knowledge of & experience in the English system of education &/or PGCE/QTS is an 

advantage 

 

Please e-mail your C.V. with a cover letter to hr@isop-ed.org 

INFO: +357 26 821700 | www.paphosinternationalschool.com/vacancies 
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Θέση Εργασίας 

 

The International School of Paphos 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργασία πλήρης απασχόλησης, για άμεση πρόσληψη 

 

Ευκαιρία για αφοσιωμένο εκπαιδευτικό, που έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να διδάξει και το 

πάθος για να εμπνεύσει και να στοχεύσει στην επιτυχία. 

 

Καθήκοντα: 

• Προετοιμασία και διδασκαλία μαθημάτων υψηλού επιπέδου, καθώς και στήριξη μαθητών, 

ώστε να σημειώσουν πρόοδο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

• Απόφοιτος Πανεπιστημίου στην αντίστοιχη ειδικότητα 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

• Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

• Γνώση και εμπειρία στο Αγγλικό Εκπαιδευτικό σύστημα &/ή PGCE/QTS θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν 

 

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας, με συνοδευτική επιστολή στο hr@isop-

ed.org 

Πληροφορίες: +357 26 821700 | www.paphosinternationalschool.com/vacancies 

 

 

mailto:info@isop-ed.org
http://www.paphosinternationalschool.com/
mailto:hr@isop-ed.org
mailto:hr@isop-ed.org

