DIREKTØR

DEN FUSIONEREDE ERHVERVSSKOLE I SILKEBORG

Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College
fusioneres efter mange års samarbejde. Der søges nu en
kurssikker og udviklingsorienteret direktør til at gå forrest
i sammenlægningsprocessen.
Den nye direktør skal sætte tydelig retning for den nye
erhvervsskole og skabe stabilitet omkring fusionsprocessen, og med en anerkendende og tillidsbaseret ledelsesstil
bringe kulturer sammen på tværs af mange fagligheder.
Med skabelse af velfungerende ledelsesmæssige og
faglige samspil skal direktøren sikre at realisere ambitionerne om, at den nye erhvervsskole bliver en moderne
uddannelsesinstitution med høj faglighed og trivsel blandt
medarbejdere og elever.

Opgaven
Direktøren bliver leder af skolens direktion og får det overordnede
ansvar for ledelse, drift og udvikling af skolens organisation og
samlede aktiviteter inden for rammerne af den nationale uddannelsespolitik, økonomiske rammeaftaler samt retningslinjer og
strategier besluttet i skolens bestyrelse.
Med en højaktuel fusionsproces får direktøren en central rolle med
at skabe sammenhængskraft på tværs af kulturer, fagligheder og
funktioner. Som erfaren leder skal direktøren være garant for, at
organisationen styrer uden om faldgruber og realiserer kortsigtede
potentialer og langsigtede strategiske mål om blandt andet at blive
en indflydelsesrig spiller på den nationale uddannelsespolitiske
scene, flere elever, større udbud af uddannelser, etablering af
to attraktive campusmiljøer og sikre fortsat organisatorisk og
økonomisk robusthed.

Den nye direktør skal med engagement og synlighed være aktiv i
byens liv og sætte den nye skole på landkortet hos borgere, erhverv
og politikere i lokalsamfundet.

Personen
Skolens nye direktør skal have stærke relationelle og kommunikative
kompetencer og praktisere anerkendende, konstruktive og involverende samspil med andre. Evnen til at skabe netværk til lokale,
regionale og nationale aktører skal være tydelig og udgøre en vigtig
forudsætning for realisering af strategien om vækst og udvikling.
Den nye direktør skal have et solidt indblik i undervisningsmæssige
problemstillinger og drift af uddannelsesinstitutioner og stærke
økonomiske og styringsmæssige kompetencer for at sikre robusthed
i organisationen.
Det forventes, at den nye direktør er en dygtig og visionær leder
med relevant ledelseserfaring på højt niveau og gerne indenfor
erhvervsskoleområdet samt en relevant videregående uddannelse
- ideelt suppleret med en lederuddannelse.
Se uddybende stillings- og personprofil på www.muusmann.com.
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