DIREKTØR

CAMPUS BORNHOLM
Campus Bornholm søger en direktør, der kan
samle skolen med en tydelig og synlig ledelse,
og sætte den strategiske retning for skolen i et
tæt samspil med bestyrelsen.
Opgaver

Kompetencer
Den nye direktør skal have ledererfaring, herunder erfaring med
ledelse af ledere og ledelse af organisatoriske forandringer. Det
forventes, at direktøren har indsigt i uddannelses- og erhvervsområdet samt viden og erfaring med opgaver i relation til pædagogik
og læring.

Direktøren får det samlede ansvar for drift og udvikling af Campus
Bornholm i et tæt samspil med vicedirektøren og skolens øvrige
ledelse. Kerneopgaven er at sikre et godt læringsmiljø og uddannelser af høj kvalitet.

Direktøren skal kunne motivere og engagere ledere, medarbejdere,
elever og samarbejdspartnere, herunder være garanten for nærværende ledelse, der understøtter fællesskabet og samtidig har
fokus på sikker drift.

Skolen samler alle uddannelser under ét tag. Den fysiske samling
er derfor en særdeles vigtig opgave for direktøren, idet synergier
skal indfries, og der skal skabes en fælles kultur og retning, hvor
uddannelsernes særlige karakteristika og formål prioriteres.

Stærke relationelle kompetencer og gode samarbejdsevner er vigtige
egenskaber, hvor evnen til at lytte og inddrage andre skal være
tydelig. Direktøren skal samtidig være i stand til at tage rummet og
med overbevisende og sikker kommunikation formidle den fælles
retning og skabe en fælles identitet.

Direktøren skal etablere et tæt og dynamisk samspil med bestyrelsen, hvor bestyrelsens kompetencer og erfaringer bringes i
spil i relation til den strategiske udvikling af skolen. Samtidig skal
rådgivningen af bestyrelsen være professionel og have høj faglig og
ledelsesmæssig kvalitet.
Direktøren bliver ansvarlig for implementering og realisering af
skolens strategi og målsætninger. Direktøren skal som led heri
formidle og kommunikere den overordnede retning internt, så der
skabes ejerskab og mening for skolens fortsatte udvikling.
Arbejdsglæde og trivsel blandt både elever og medarbejdere, og
udvikling af en fælles, tillidsfuld og samarbejdende kultur i hele
organisationen, udgør vigtige ledelsesopgaver for direktøren.
Campus Bornholm er et uddannelsesmæssigt fyrtårn, der rummer
”alle” uddannelser og er en særdeles vigtig aktør i det bornholmske
samfund. Direktøren skal derfor være en synlig figur og ambassadør
– ikke alene for skolen, men for Bornholm samlet set.
Endelig bliver det en væsentlig opgave for direktøren at have fokus på
sikker drift og at gennemføre løbende tilpasninger af organisationen.

Direktøren skal kunne agere professionelt og begå sig relevant i
forskellige sammenhænge og fungere på alle niveauer som repræsentant for skolen. En stærk og synlig person, som trives i lederrollen
og agerer med autoritet og en naturlig og positiv gennemslagskraft.

Vilkår
Ansættelse sker på individuel kontrakt, svarende til lønramme 38
med en pension på 18 %. Hertil kan der forhandles kvalifikationstillæg samt resultatløn. Tiltrædelse 1. august 2018.

Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger
senest søndag den 28. januar 2018.
Kontakt gerne bestyrelsesformand Jeppe Kofod, tlf. 53 60 04 08
eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.
Læs den fulde stillingsprofil på www.campusbornholm.dk
eller www.muusmann.com.

