Viceskoleleder søges pr. 1. august 2021
Ida Holsts Skole søger pr. 1. august 2021 en viceskoleleder med højt engagement, interesse for både
pædagogiske og administrative ledelsesopgaver samt lyst til fortsat udvikling af vores skole i fremtiden.
Vi forventer meget af vores elever, og derfor forventer vi naturligvis også̊ meget af vores
medarbejdere. Vi er en 140-årig privatskole med mange gode traditioner som ballast for arbejdet med
vores fire nøgleord: faglighed, dannelse, tradition og trivsel.
Ida Holsts Skole er en fagligt orienteret skole, hvor der lægges vægt på, at der er kvalitet i alt, hvad vi
foretager os. Skolen er et-sporet fra 0. - 6. klasse og to-sporet fra 7. - 9. klasse (fuldt indfaset fra august
2021). Børnehaven Nicolai er tillige tilknyttet Ida Holsts Skole.
Ida Holsts Skole har fokus på kvalitet og udvikling i hverdagen, bl.a. er vi pt. i gang med et større byggeprojekt for at kunne rumme det ekstra spor i udskolingen.
Som viceskoleleder vil du indgå i et ledelsesteam bestående af skoleleder og SFO-Ieder, hvor du er med
til at tegne den ledelsesmæssige, faglige og pædagogiske retning for børnehave, SFO og skole samt
sikre og administrere den daglige drift.
Vi søger en viceskoleleder som bl.a. besidder flg. kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er læreruddannet med lederuddannelse eller indstillet på at tage en.
Du har ledelseserfaring, gerne fra det frie skoleområde.
Du kan lede og gå forrest i forhold til medarbejdere og skolens værdier.
Du kan håndtere komplekse problemstillinger i samarbejde med skolens bestyrelse, kolleger, medarbejdere,
forældre og elever og ser muligheder frem for begrænsninger.
Du udvikler gode og tillidsfulde relationer til kolleger, medarbejdere, elever og forældre.
Du arbejder effektivt og struktureret i løsningen af både pædagogiske og administrative opgaver.
Du arbejder målrettet, og kan udtrykke dig klart mundtligt og skriftligt samt sikre et højt informationsniveau.
Du er synlig og aktiv blandt børn, forældre og personale.
Du kan undervise i et eller flere af skolens fag – gerne matematik eller IT.

Vi tilbyder bl.a.:
•
•
•
•
•
•

En veldrevet privat byskole med et godt ry og stor søgning.
Et kompetent ledelsesteam og dygtige medarbejdere, som loyalt spiller sammen om at skabe læring og trivsel.
Engagerede forældre og læringsparate elever.
Stor samhørighed og ejerskabsfølelse hos både elever, forældre og ansatte.
Et stærkt læringsmiljø i traditionsrige rammer med moderne indhold.
Mulighed for personlig udvikling og efteruddannelse samt medindflydelse på eget arbejdsliv.

Du kan læse mere om Ida Holsts Skole på www.idaholst.dk og skolens Facebook-side.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Kim Buchardt på tlf. 3142 1141 for yderligere information eller aftale om
fremvisning af skolen. Arbejdsbeskrivelse kan ligeledes rekvireres ved henvendelse.
Skriftlig ansøgning sendes til idaholst@idaholst.dk senest den 21. april 2021 kl. 12 - ansættelsessamtaler forventes
afholdt i uge 19-21.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

