
Friskolen i Viborg søger viceskoleleder
Har du lyst til at være en del af et dynamisk ledelsesteam, hvor du får mulighed for at indgå i strategiske, pædagogiske og 
driftsmæssige beslutninger og opgaver? Så er stillingen som viceskoleleder på Friskolen i Viborg måske noget for dig!

OM SKOLEN:
• Vi er en veletableret skole med 190 elever i nyere bygninger, 

der passer til vores ønske om at give plads til mange former for 
læring og mulighed for at fokusere på samarbejde på tværs af 
alder og fag.

• Vi tilbyder vores nye viceskoleleder et velfungerende kollegialt 
miljø, hvor vi betragter samarbejde som nøglen til succes.

• Vi ønsker, at du skal trives i og ønsker at bidrage aktivt til et miljø 
med meget engagerede lærere, forældre og elever, der hele tiden 
søger at udvikle skolen i takt med tiden og med skolens værdier.

OM JOBBET:
• Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du sammen med 

skolelederen udgør skolens ledelsesteam.
• Du skal i samarbejde med skolelederen stå for pædagogisk 

udvikling og kvalitetssikring af undervisningen på skolen.
• Se en udførlig jobprofil på vores hjemmeside:  

www.friskolen-viborg.dk. 

OM DIG:
• Du er læreruddannet og har evt. en lederuddannelse
• Du har undervisnings- og gerne ledererfaring
• Du har lyst til at undervise ca. 9 timer om ugen
• Du brænder for at være en del af et friskolemiljø
• Du har sans for både kreativitet og systematik
• Du er alsidig
• Du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker

OM ANSÆTTELSEN:
Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC. Eventuelle spørgsmål til stillingen samt aftale om 
besøg rettes til skoleleder Henrik Andersen på 2280 7115.

• Ansøgningsfrist: den 9. april 2018 kl. 12.00
• Ansættelsessamtaler: 1. og 2. runde, den 16. og 23. april 2018 
• Ansættelsesdato: den. 1. august 2018
• Ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk som PDF-fil til: 

info@friskolen-viborg.dk, mærket ”ansøgning”. 
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