Bjergsnæs Efterskole søger en
viceforstander
Vores viceforstander har fået nyt arbejde, og derfor søger vi en viceforstander
med tiltrædelse 1. december eller efter aftale.
Stillingen
Som viceforstander indgår du i ledelsen af skolen sammen med forstander og
afdelingsleder. Der er tale om en lederstilling i et spændende udviklingsorienteret miljø,
hvor det helt centrale fokus er eleverne og deres trivsel og læring. Administrative
funktioner sammen med pædagogisk ledelse og skoleudvikling er overskrifterne på
arbejdsfeltet. Som viceforstander er du stedfortræder for skolens forstander og deltager i
skolens daglige ledelse. Der vil desuden indgå undervisning og tilsyn i stillingen i mindre
omfang.
Værdier
Bjergsnæs Efterskole er oprettet i 1981 og bygger på Grundtvig og Kolds idéer om skole
og livsoplysning. Vi arbejder på at skabe et åbent og udfordrende møde i en struktureret
og tryg hverdag, hvor ligeværdighed er en grundlæggende værdi for både samtale og
samvær. Det forpligtende fællesskab er udgangspunktet for at danne demokratiske
mennesker, som meningsfyldt indgår i en globaliseret samtid. Vi søger mod at skabe en
undervisning, der er relevant, udfordrende og tidsvarende.
Profilområder
Gymnastik, viden, kreativitet og fodbold er vores fire profilområder foruden et femte og
helt afgørende felt, som handler om måden, hvorpå vi bringer vores værdier i spil i
hverdagen. Elevernes dannelse og personlige udvikling ligger os rigtig meget på sinde, og
vi arbejder målrettet på at skabe en dagligdag, hvor den enkelte elev kan mærke de
værdier, der bærer os.
Organisation
Det er tanken, at alle ledere i dagligdagen skal deltage i det pædagogiske arbejde. Det er
således en del af den fremtidige ledelsesvision for Bjergsnæs, at lederne har både
undervisning og tilsyn og på den måde er tæt på eleverne og den pædagogiske udvikling.
Skriv derfor gerne om, hvilke fag du kan undervise i.

Vi ønsker at lave en efterskole, hvor nærhed er et centralt begreb, og hvor relationen
mellem den voksne og eleven er den bærende kraft. Her er det vigtigt, at også lederne
tager del i dette arbejde og på den måde er en del af elevernes dagligdag.
Vi har foruden nærhed også et stærkt fokus på udvikling. Vi arbejder dagligt ud fra, at
Bjergsnæs er et sted i løbende udvikling. Ambitionen er, at vi hvert år har en række
udviklingsprojekter kørende, og derfor er det vigtigt, at viceforstanderen også kan byde
ind på denne del.
Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brænder for pædagogik og skoleudvikling
har stærke kompetencer indenfor administrative funktioner
kendskab til efterskolen og den frie skoletanke
gerne erfaring med projektledelse eller lignende
kan undervise i et eller flere fag
idérig og i stand til at handle selvstændigt
stor interesse for ledelse
kan arbejde struktureret og bevare overblikket
tydelig i kommunikation og stærke relationskompetencer

Kunne du tænke dig at høre mere om stillingen, kan du ringe til forstander Troels
Aamand på tlf. 2963 0815. Ønsker du en rundvisning på skolen, kan vi aftale det, når
du ringer.
Ansøgningsfrist: mandag d. 1. oktober 2018.
Tiltrædelse: 1/12 2018 eller efter aftale.
Ansættelsessamtaler: uge 41 og 43
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning
forhandles i intervallet 421.999 - 489.715 kr. (april 2018). Læs mere om skolen på
bjergsnaes.dk.
Ansøgningen sendes på mail til:

https://www.bjergsnaes.dk/ansoegning/index.php

