Forstander søges til Han Herred Efterskole
»Efterskole Classic«

Han Herred Efterskole – beliggende i den
skønneste natur kun 10 minutter fra Vesterhavet
og Limfjorden – søger ny forstander
Efter syv år fratræder vores initiativrige og værdsatte forstander for at prøve kræfter med nye
udfordringer. Derfor søger vi pr. 1. august 2016 en
ny forstander, der har lyst til at stå i spidsen for at
videreudvikle og styrke skolens profil.
Hvis du kan se dig selv helt i front for en skole
i en spændende dannelsesmæssig proces og vil
gribe de muligheder, der kan styrke skolens profil
som »Efterskole Classic« – altså et sted, der vægter
efterskoletanken og dens klassiske værdier – er det
måske dig, vi søger.
Vi lægger vægt på, at du gennem anerkendelse
og motivation evner at få det bedste ud af dine
medarbejdere til gavn for elevernes menneskelige
dannelse, læring og trivsel.
Han Herred Efterskole har stærke rødder i lokalsamfundet omkring Fjerritslev og er samtidig inde i
en yderst positiv udvikling blandt de danske efterskoler. Det er vigtigt, at du kan skabe netværk og
dermed være skolens ansigt udadtil.
Han Herred Efterskole
Vores ca. 118 elever fordelt på 9. og 10. klasse
kan både vælge »Efterskole Classic« med alle de
grundlæggende værdier, skolen har at byde på, og
specialisere sig inden for idræt, natur og sprog. Vi
har en god omgangstone og et trygt, udviklende
miljø mellem elever og lærere. Skolen har en
engageret og fagligt dygtig personalegruppe, der
er stolte over deres arbejdsplads og samarbejder
om at udvikle den med afsæt i skolens værdier og
identitet. Skolen har p.t. 23 ansatte.
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Som vores nye forstander skal du være
en synlig leder, der har flair for og lyst
til at arbejde med
• at give unge mennesker en ballast for at
kunne udvikle sig både menneskeligt og
fagligt
• at videreudvikle en skole med et stort
udviklingspotentiale, så den forbliver en
attraktiv skole, som elever og deres forældre
søger mod – og hvor fællesskab, trivsel og
udvikling er omdrejningspunktet
• at lede skolen med naturlig autoritet og
engagement, baseret på tillidsfuld dialog
med både bestyrelse, personale og elever
• at være visionær og initiativrig, når
det gælder om at udvikle og sikre
gennemførelse af strategier i samarbejde
med personale og bestyrelse mfl.
• at formidle skolens identitet udadtil og
gennem netværk styrke skolens position
som en aktiv del af det lokale kultur- og
idrætsliv
Ansættelse sker i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og LC
Aflønning i intervallet kr. 466.028 – 540.083
(april 2015)
Spørgsmål til stillingen
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jørgen Gabel på telefon 24 66 42 08
Læs om efterskolen og se job- og personprofil
for stillingen på www.hhe.dk
Ansøgning
Send din ansøgning med CV og relevante bilag
til bestyrelsesformand Jørgen Gabel
på gabel.nielsen@mail.dk
Ansøgningsfrist:
Tirsdag 29. marts 2016 kl. 12.00
Der holdes ansættelsessamtaler
18. og 25. april
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