FORSTANDER SØGES
Da vores forstander gennem mere end 12 år har valgt at gå på pension, søger vi en forstander eller et
forstanderpar pr. 1 august 2019, som kan og vil stå i spidsen for en veldrevet skole.
Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i den danske
folkekirke. Vi tror på hvert enkelt menneskes værdi, og forventer, at alle er med til at bidrage til det stærke
fællesskab, som Nøvlingskov Efterskole er kendt for.
Nøvlingskov Efterskole:
- Er en skole, som har en klar kristen profil og er tilknyttet Indre Mission og KFUM & KFUK
- Har dygtige og fagligt kompetente medarbejdere med stort engagement og ansvarsfølelse for skolen
- Er en velrenommeret skole og har en stabil elevtilgang og god forældreopbakning
- Er en skole med stor rummelighed og omsorg for den enkelte - både ansatte og elever
- Fungerer med en synlig, demokratisk og flad ledelsesstil, hvor ”frihed under ansvar” er et vigtigt element
- Har meget gode og veludbyggede faciliteter og en sund økonomi
Vi
-

søger en forstander/et forstanderpar, som:
Er forankret i den kristne tro og kan identificere sig med skolens værdigrundlag
Favner bredt i forhold til skolens bagland
Er begejstret for at arbejde med unge mennesker
Er innovativ og vil være med til at videreudvikle skolen
Skal stå i spidsen for den pædagogiske udvikling og implementeringen heraf
Har kendskab til efterskolelivet og gerne erfaring med ledelse
Har gode kommunikative kompetencer
Har humor
Har evnen til at lede og motivere medarbejderne og se den enkeltes potentiale
Viser tillid og vil det gode samarbejde med medarbejderne, den øvrige ledelse og skolens bestyrelse
Kan profilere skolen udadtil og være med til at sikre elevtilgang

Fakta:
- 110 elever i 9. og 10. klasse
- Skolen er beliggende 10 km. fra Herning
- 25 ansatte
For yderligere information og/eller aftale om besøg så kontakt:
bestyrelsesformand Anders Elmkvist tlf. 4055 8002
viceforstander Torsten Østerby tlf. 3024 7317
nuværende forstander Jeppe Mikkelsen tlf. 9726 9728
Ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Der stilles tjenestebolig til rådighed.
Ansøgning, med dokumentation for uddannelse, CV og relevante bilag, fremsendes i én samlet PDF til
nyforstander@noevlingskov.dk senest d. 1. marts kl. 12.00
Samtaler finder sted fredag d. 8. marts.
Læs mere om Nøvlingskov Efterskole på www.noevlingskov.dk

