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DIREKTØR

DANSKE GYMNASIER
Danske Gymnasier søger en dynamisk og
engageret direktør med ambitioner og
stor interesse for udfordringer og opgaver
i uddannelsessektoren.
Danske Gymnasier er en interesseorganisation, der
repræsenterer de almene gymnasier, de 2-årige
hf-kurser samt studenterkurser i Danmark – i alt 157
skoler med mere end 100.000 årselever. Foreningens
formål er at sikre det almene gymnasium og hf de
bedste vilkår for at fungere som stærke og moderne
ungdomsuddannelser. Med henblik på at fastholde og
videreudvikle uddannelsernes position skal direktøren
sammen med bestyrelsen realisere foreningens vision
og strategien frem mod 2020.
Den nye direktør skal have ledelseserfaring fra en
politisk styret organisation f.eks. et ministerium, en
interesseorganisation, en uddannelsesinstitution eller
en lignende virksomhed.
Direktøren skal endvidere have et sektorkendskab og
gerne erfaring med interessevaretagelse og forhandling, herunder et relevant netværk. Det forventes, at

direktøren har politisk tæft og kan bidrage til at præge
den offentlige debat i relation til problemstillinger i
det almene gymnasium, hf og uddannelsessektoren
generelt.

▪▪ Videreudvikle og prioritere service og rådgivning
over for medlemmerne

Direktøren skal have en relevant akademisk baggrund
med kompetencer i relation til politikudvikling, vare
tagelse af en række administrative funktioner, råd
givning og kommunikation. Direktøren skal servicere
og rådgive medlemmerne og bestyrelsen professionelt.
Den rette kandidat skal kunne lede og udvikle foreningens sekretariat, der dels rådgiver medlemsinstitu
tionerne om drift, udvikling og administration og dels
arbejder med interessevaretagelse for sektoren i en
bred samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal direk
tøren kunne igangsætte og styre udviklingsaktiviteter i
en organisation med mange og forskelligartede opgaver
og dagsordener.

▪▪ Fungere som en dygtig, involverende og moderne
leder i et travlt og kompetent sekretariatet

Der lægges især vægt på, at kandidater kan:
▪▪ Implementere foreningens strategiplan i et aktivt
samspil med bestyrelsen og medlemmerne
▪▪ Sikre, at foreningen har gennemslagskraft og fremstår som en professionel interessevaretager

▪▪ Fungere i et politisk og uddannelsesmæssigt miljø
▪▪ Fungere som en stærk forhandler og opnå resultater

▪▪ Styre foreningens økonomi.
Sekretariatet består af et velfungerende team af medarbejdere med kompetencer inden for blandt andet
økonomi, jura, kommunikation og uddannelsespolitik.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Ansøgningsfrist: Søndag den 4. februar 2018
Kontakt gerne bestyrelsesformand,
rektor Birgitte Vedersø, tlf.: 3396 4141/2127 9020,
eller adm. direktør i MUUSMANN, Lars Muusmann,
tlf.: 7011 2022/4076 7227, for yderligere
oplysninger.

