VICEFORSTANDER
GENOPSLAG – da vi ønsker et bredere ansøgerfelt
Vores tidligere viceforstander er flyttet til Nordjylland og vi søger derfor en ny viceforstander. Har du
undervisnings- og efterskoleerfaring og lyst til at indgå i et værdibaseret ledelsesteam sammen med
vores forstander?
Blåkilde Efterskole er en veldrevet skole med et levende værdisæt, der har dybe rødder i det
folkekirkelige. Skolen har 30 fagligt dygtige medarbejdere, der er stærke kultur- og værdibærere, en sund
økonomi, et stærkt bagland og en stabil elevsøgning. Skolen er beliggende ved Tarm.
Et ambitiøst ledelsesteam
Vi ønsker en viceforstander, der sammen med vores forstander, kan sikre solid drift og visionær udvikling
af vores fantastiske skole. Blåkilde Efterskole er en skole for alle med et bredt udvalg af valgfag. Vi er
optaget af høj faglighed og af at alle elever løftes fagligt – det gælder for både 9. og 10. klasse. Vores
stærke rødder i det folkekirkelige betyder, at vi giver plads til de store spørgsmål.
Vi tror på det bedste i alle og bygger skolens samliv og fællesskab på værdier frem for regler. Generelt er
vi optaget af kvalitet og udvikling på alle niveauer - i relationerne, i undervisningen, i faciliteterne. Som
viceforstander vil du være med til at drive udviklingen i samarbejde med forstanderen, de dygtige
medarbejdere og en visionær bestyrelse.
Profil på vores nye viceforstander
Du evner at spille andre gode ved at sikre et godt og solidt fundament, så alle kan yde deres bedste i den
rolle de bestrider. Du er ambitiøs og ser muligheder for udvikling og forbedringer både på det
administrative og pædagogiske felt. Dine relationelle kompetencer er vigtige ift. de mange kontaktflader
til elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.
Udover at du kan se dig ind i skolens værdigrundlag og de beskrevne ambitioner, vægter vi følgende
kompetencer, kvalifikationer og erfaringer:
• Erfaring med og uddannelse indenfor undervisning og didaktik
• Kendskab og passion for skoleformen og efterskoleverdenen
• Flair for og interesse i de administrative opgaver
• Gerne erfaring med eller interesse for projektledelse og koordinering
• Har taget en lederuddannelse eller har mod på at gå i gang
• Optaget af unges liv
Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
• Skemalægning og planlægning af lærernes arbejdstid
• Sammen med forstanderen at sikre og udvikle det administrative grundlag ift. IT og
digitalisering
• Deltage i den pædagogiske udvikling og retning samt sparring med lærerne herom
• Elev- og forældresamarbejde sammen med kontaktlærere og forstanderen
• Tilrettelæggelse og afvikling af prøver
Ledelsen fordeler opgaverne mellem sig. Som viceforstander varetager du undervisning på valgfagsniveau
og deltager i vagtordningen.
Som person er du kommunikerende, struktureret og imødekommende. Du er fortrolig med det
folkekirkelige grundlag og det kristne livs- og menneskesyn og du er dygtig til at skabe trygge og
respektfulde relationer. Du er nysgerrig, rummelig og formår at sprede god energi – og du tager ansvar for
at sikre trivsel og gode samarbejdskulturer. Du mestrer både at have fokus på detaljen og se de
overordnede linjer.

Ansøgning og ansættelsesproces
Kontakt gerne forstander Jens Christian Kirk på tlf. 22 55 06 54 eller bestyrelsesformand Gitte
Holmgaard på tlf. 3145 4511. Såfremt du ønsker en rundvisning på skolen, kan det aftales med
forstanderen.
Ansøgningen sendes som én samlet pdf-fil til ansoegning@blaakilde-efterskole.dk senest d. 19.
september. Udover dine kvalifikationer og din personlige motivation for at søge jobbet bedes du i din
ansøgning beskrive, hvorfor du ønsker at stå i spidsen for en skole med netop vores værdigrundlag.
Ansættelsesudvalget består af bestyrelsens syv medlemmer, forstanderen, medarbejder- og
tillidsrepræsentanten. 1. og 2. samtale afholdes på neutralt sted hhv. d. 26. september og d. 10. oktober.
Mellem de to samtaler gennemføres en personlighedstest, som du får en individuel tilbagemelding på
inden 2. samtale. Der indhentes referencer i forbindelse med 2. samtale, hvor du også præsenteres for en
case/dilemma-opgave.
Tiltrædelse d. 1. december 2022 eller snarest mulig herefter.
Vilkår og boligforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16. april
2019. Skolen kan være behjælpelig med at finde en bolig i området.

