
Jobprofil 31012018/HA 
 

Job- og personprofil  
Det er en nyoprettet stilling 

Ansvarsområde  
• Du udøver strategisk-, pædagogisk-, personale- og administrativ ledelse i samarbejde med skolelederen og 

den administrative medarbejder. 

• Du skal undervise ca. 9 timer pr uge 

Faglige krav  
• Du står for en positiv og anerkendende ledelsesstil. Med tillid og motivation uddelegerer du opgaven og 

guider medarbejderne, så de selv tager ansvaret.  

• Du udpeger og definerer gennem tydelig ledelse, motivering og involvering vores værdier, så vores vision 

opfyldes.  

• Du igangsætter og leder pædagogiske udviklingsprocesser og sikre at målene nås.  

• Du fungerer som samarbejdspartner for skolelederen og den administrative medarbejder.  

• Du er god til at kommunikere, skabe relationer og samarbejde med forældre, elever og medarbejdere på alle 

niveauer.  

• Du er åben, anerkendende og udadvendt i ord og handling.  

• Du har udpræget samarbejdsevne og lyst til at deltage aktivt i alle skolens mangeartede opgaver.  

• Du tager ansvar for hele skolens virksomhed, og har blik for at en succesfuld skolehverdag afhænger af din 

evne og vilje til at tage de rigtige beslutninger, og håndtere mangesidige opgaver og udfordringer.  

• Du ser det som en fordel, at flere af stillingens ansvars- og funktionsområder er under udvikling. 

• Du vil indgå et i åbent og tillidspræget samarbejde med skolens leder. 

• Du vil indgå i et ledelsesteam hvor vi i fællesskab har udfordringsret- og pligt til at udvikle og hjælpe 

hinanden og vores skole 

• Du skal være læreruddannet 

• Du har gennemført relevant lederuddannelse, eller klar til at gøre det.  

 

Personlige krav  
• Du er tillidsvækkende og nysgerrig og giver naturligt medarbejderne det nødvendige spillerum og ansvar i 

udviklingsprocesserne.  

• Du er empatisk, engageret og en ildsjæl. 

• Du er motiverende og anerkendende i din tilgang til medarbejdere, elever og forældre.  

• Du er reflekteret og dygtig til at bevare ro og overblik.  

• Du er åben, ligevægtig og robust.  

• Du har humor, gåpåmod og står for et positivt livssyn.  

• Du er en åben og tydelig kommunikator.  

• Du er visionær i tanke og handling, og opmærksom på at forandringer starter med dig selv.  

 

 

• Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og LC.  


