HAN HERRED EFTERSKOLE
SØGER VICEFORSTANDER
– bliv en del af et nyt lederteam

Han Herred Efterskole søger pr. 1. august 2019 en viceforstander til at indgå i et nært samarbejde med skolens nye
ledelsesteam. Der er tale om en stilling med mange
forskellige udfordringer, der veksler mellem administrative og
undervisningsmæssige opgaver, ligesom du får rig mulighed
for at deltage i den fortsatte udvikling af skolen.

• hjemmeside og sociale medier

Skolens ledelse

Personprofil

Den daglige ledelse af skolen varetages af et ledelsesteam
bestående af forstanderen, viceforstanderen og en
afdelingsleder.

Vi lægger vægt på, at du

I stillingen som viceforstander lægger vi op til en ligelig
fordeling mellem administrative og undervisningsmæssige
opgaver. Viceforstanderen skal derudover fungere som
stedfortræder for forstander.

•
•
•
•
•
•

Jobprofil

•
•

Som viceforstander vil du få medansvar for
• skolens pædagogiske arbejde og linje
• udarbejdelse af visioner for skolen
• at være skolens ansigt udadtil i lokalsamfundet og blandt
samarbejdspartnere
• at forme og bære skolekulturen
• at sikre trivsel og god samarbejdskultur på skolen
Dine daglige ledelsesmæssige arbejdsopgaver vil primært
være
•
•
•
•

skemalægning
tilrettelæggelse og afvikling af prøver
styring af tjenestetid
vikarpåsætning

• udbredelse af kendskabet til skolen
• koordinering og afvikling af arrangementer
Hertil kommer undervisning og deltagelse i
vagtordning (på ca. halv tid.)

•

•

har en relevant pædagogisk uddannelsesbaggrund
har erfaring med efterskoleverdenen
har en lederuddannelse eller lyst til at tage en sådan
har interesse for at arbejde med IT
er god til at koordinere og kan arbejde struktureret
har menneskelig indsigt og kan skabe gode relationer
til eleverne, personale mfl.
er imødekommende med humoristisk sans
vil præge elever og medarbejdere med et positivt
livssyn og ser muligheder frem for begrænsninger
har en naturlig autoritet, er engageret og
tillidsvækkende med gode evner til at skabe
fællesskab
er robust og har holdninger og integritet

Har du fået lyst til at vide mere?
Hvis du vil vide mere om Han Herred Efterskole og
stillingen som viceforstander, er du velkommen til at
kontakte forstander Svend Aage Nielsen på tlf. 2288 1734.
Her kan du også aftale et besøg på skolen. Skolens
bestyrelsesformand Sonia Luther træffes på tlf. 20143121.
Se også afsnittet »Om Han Herred Efterskole« længere
nede på siden, eller tag et kig på www.hhe.dk
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Ansættelsesforløbet
Ansøgningsfristen er fredag d. 12. april 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted fra mandag d. 22. april.
Der indhentes referencer efter nærmere aftale med den enkelte kandidat.
Du bedes anføre telefonnummer og en fortrolig mail-adresse, som kan anvendes i den efterfølgende kommunikation.
Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

De fysiske rammer er yderst velholdte og giver mulighed for et bredt aktivitetsniveau med værksteder til
musik, motor, tekstil og billedkunst. Vi har en stor
foredragssal, hvor alle elever og lærere mødes til
morgensamling og fortælling, og centralt placeret i
skolekomplekset er Torvet, hvor eleverne har ideelle
faciliteter til at hygge sig.
Udendørs har vi fine baneanlæg til fodbold,
strandhåndbold og beach-volley, og skolens nærområde
byder på noget af Danmarks mest spændende natur med
masser af udfoldelsesmuligheder, herunder 25 kilometer
mountainbikespor. Desuden samarbejder vi med lokale
idrætsforeninger om bl.a. tennis.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV og relevante bilag til
info@hhe.dk senest fredag 12. april 2019 kl. 12.00.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC. Aflønning i intervallet kr. 406.298 –
kr. 471.495.

Bolig
Vi er gerne behjælpelige med at finde en relevant bolig til
dig og din eventuelle familie.

Om Han Herred Efterskole
Skolen ligger i storslået natur midt i Han Herred, kun 10 minutter fra både Vesterhavet og Limfjorden. Der er fire kilometer til
Fjerritslev, hvor der er et stort idrætscenter med svømmehal
og kunstgræsbane foruden tennisbaner, golfbane, bowlingcenter, gymnasium, biograf og andre kulturelle institutioner.
Skolen har plads til 130 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Der
er p.t. 26 ansatte.
Han Herred Efterskole (oprindelig Han Herreders
Ungdomsskole) blev etableret i 1959. Der blev opført helt nye
bygninger til formålet, og gennem de forløbne knap 60 år er
der i et struktureret forløb udvidet med nye elevfløje,
idrætshal med særskilt springafdeling samt motions- og
styrketræningsrum, nyt køkken og ny spisesal m.v.

Skolens profil
Vi er en grundtvig-koldsk efterskole med et kristent
og folkeligt grundlag og ønsker at give rum for en
bred almendannelse, forstået som en personlig, faglig
og social udvikling i mødet med andre. Skolen ønsker
at støtte eleverne i deres identitetsdannelse gennem
et forpligtende og meningsfuldt fællesskab. Skolen
ønsker et højt fagligt engagement og ser
bevægelsesglæde som middel til at opnå personlig
udvikling. For os er det vigtigt, at eleverne mødes af
autentiske voksne, der brænder for skolens arbejde
og tør stille krav.
Vi lægger stor vægt på at drive efterskole i klassisk forstand, med gymnastik som en central del af elevernes
hverdag. Man kan gå på Han Herred Efterskole som
»Efterskole Classic« elev og arbejde med mange
forskellige interesser på en gang. Desuden giver vi
eleverne mulighed for at fordybe sig i specielle interesser
via »Fodbold First«, »Håndbold First«, »Spring First«,
»Science First« og »English First«. Vi samarbejder med
Berea College, Kentucky, USA, og »English First« besøger
området en gang i løbet af skoleåret.
Vi gør meget ud af, at eleverne kan kombinere deres
First-fag med mange andre valghold, så de oplever en
høj grad af helhed og fællesskab under
efterskoleopholdet. Fællesskabet og helheden møder
de også gennem blandt andet daglig morgensang og
fortælletimer, fælles gymnastik og folkedans samt en
lang række højdepunkter i form af fælles oplevelser i
eller uden for skolen.
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Vi har en aktiv og engageret medarbejderstab, der er stolte
af deres arbejdsplads og samarbejder med ledelsen om at
udvikle skolen i tråd med dens identitet og værdigrundlag.

Bagland og netværk
Skolen har stærke rødder i lokalsamfundet og vi er inde i en
proces, hvor vi har blikket rettet mod nye måder, hvorpå vi
kan involvere lokalbefolkningen i skolens liv,
Det er skolens målsætning at være centralt placeret i det
lokale kultur- og idrætsliv, ligesom vi har Fjerritslev
Gymnasium og en række lokale virksomheder som vigtige
samarbejdspartnere.
Det gælder for både ledelse og medarbejdere om at være
bevidste om at skabe netværk og bruge de oplagte
muligheder for at gøre skolen synlig i såvel lokalsamfundet
som den danske efterskoleverden.
Vi har organiseret os med en skolekreds, som udgør skolens
generalforsamling og vælger medlemmer til bestyrelsen.
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