Skoleleder ved N. Zahles Seminarieskole
Vi søger en skoleleder der, i en tid præget af forandringer, kan udvikle skolen pædagogisk og organisatorisk med
respekt for skolens værdier og traditioner. Stillingen ønskes besat d. 1. januar 2018, og den kommende skoleleder skal
være indstillet på at udvikle samarbejdet med søsterskolen Gymnasieskolen.
Bestyrelsen forventer, at du har følgende kompetencer





Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring
Pædagogisk og organisatorisk indsigt, der kan bidrage til pædagogisk udvikling på skolen
Strategiske og visionære kompetencer, som kan bidrage til at udvikle skolens profil
Administrative evner og økonomisk sans

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige egenskaber







Gode analytiske evner og god til at skabe overblik
Fornemmelse for, hvornår der skal medinddrages, lyttes, udfordres, delegeres og følges op
Gode samarbejdsevner i forhold til alle ansatte, viceskoleleder, forældre, elever og bestyrelse
Gå-på-mod og robusthed til at træffe de nødvendige beslutninger
Være en synlig leder for medarbejderne, elever og forældre og en god kommunikator
Kan være faglig og pædagogisk inspirator, give sparring og feed-back

N. Zahles Seminarieskole er grundlagt i 1895 og består af en grundskole med 465 elever fra 0 -10 klasse og en SFO
med 160 børn. Skolen er en del af N. Zahles Skole, som udgøres af N. Zahles Seminarieskole og N. Zahles
Gymnasieskole, der har elever fra 0. klasse til 3. g. Skolerne har en fælles bestyrelse og økonomichef.
Lederne fra de to skoler og økonomichefen samarbejder om skolernes drift i et lederråd.
Skolen bygger på et kristent værdigrundlag, og ifølge skolens fundats skal skolen udvikle sig i overensstemmelse med
enhver tids behov.
Skolen er kendt for sit høje faglige niveau, det alment dannende, og for at have fokus på den enkelte elevs faglige og
personlige udvikling. Vi lægger vægt på nærhed, tryghed, tillid og rummelighed, og der er et velfungerende
samarbejde mellem elever, forældre, lærere og ledelse baseret på dialog og gensidig respekt.
N. Zahles Seminarieskole er en skole med dygtige elever, en erfaren og engageret medarbejderstab og med et godt
arbejdsmiljø. Skolen har en positiv og engageret forældrekreds, der tager aktivt del i skolens liv.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Aflønning aftales i intervallet kr. 457.708 til kr. 551.025. Hertil kommer pensionsordning. Der kan ligeledes tillægges
personligt vederlag og resultatløn efter nærmere aftale.
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte skolens bestyrelsesformand Mogens Cranil 30 91 44 94 eller viceskoleleder André
Mandal på telefon 33 69 79 45. Skolens hjemmeside findes her: zahle.skoleporten.dk
Ansøgningsfristen er den 30/10 kl. 12.00. Ansøgning og relevante bilag fremsendes elektronisk til økonomichef Kasper
Esmann på e-mail ke@adm.zahle.dk.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15/11. Anden runde afholdes den 22/11 2017.
Ansøgere må påregne at skulle deltage i en personlighedstest.

