REKTOR
RØDKILDE GYMNASIUM
Rødkilde Gymnasium søger en samarbejdsorienteret
og handlekraftig rektor med visioner og ambitioner.
Skolen er et velfungerende alment gymnasium med
en stærk faglig profil.
Rødkilde Gymnasium vil fortsat være en attraktiv
skole for elever og medarbejdere. Den nye rektor
skal derfor fastholde og udvikle skolens værdier, et
stærkt undervisnings- og studiemiljø samt et stort
og aktivt elevengagement. Gymnasiet ligger smukt
ved Vejle Fjord.
Opgaven
Rektor har med reference til bestyrelsen det samlede ledelsesansvar
for drift og udvikling af de strategiske, pædagogiske, administrative,
økonomiske og personalemæssige opgaver på skolen.
Den nye rektor skal have fokus på fortsat at sætte Rødkilde Gymnasium på dagsordenen og sikre, at skolen også fremadrettet har
en relevant og attraktiv profil for gymnasieelever i Vejle og opland.
Rektor forventes at være aktiv i netværk og opsøgende i forhold til
at understøtte og udvikle skolens profil.

▪▪ visionær, åben, uhøjtidelig og tillidsvækkende med tydelige
pædagogiske holdninger
▪▪ engageret og kan håndtere en stor mangfoldighed af strategiske
og andre ledelsesopgaver, herunder kvalitetsledelse og økonomi
▪▪ synlig med tydelig prioritering af at indgå i netværk og samspil med skolens mange interessenter – lokalt, nationalt og
internationalt
▪▪ en dygtig formidler og kommunikator internt og eksternt
▪▪ anerkendende og tillidsbaseret samspil med medarbejderne
– rektor skal være en inviterende og inspirerende leder, som
medarbejdere og elever gerne arbejder sammen med
▪▪ indstillet på at arbejde sammen med ledelsesteamet i tætte
samspil.
Der lægges vægt på undervisningserfaring og ledelseserfaring – gerne fra gymnasieskolen og gerne suppleret med en ledelsesmæssig
efteruddannelse. Viden, indsigt og erfaring med opgaver inden
for strategi, økonomi, administration og profilering er ligeledes
en fordel.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Skolens nye rektor skal være rollemodel og den figur på skolen,
der går foran med visioner og ambitioner for gymnasiets udvikling
– ledelsesmæssigt, pædagogisk og administrativt.
Rektor skal være en synlig leder – ledelsesmæssigt, fagligt og
socialt, herunder inspirere elever og medarbejdere og være en
nærværende aktør i skolens udviklingsarbejde.

Rektors profil

Ansøgningsfrist: Søndag den 18. februar 2018
Kontakt gerne bestyrelsesformand Keld Norup, tlf. 40 14 20 36, eller
direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.
På www.roedkilde-gym.dk og www.muusmann.com findes en
stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen
og rektors opgaver.

Gymnasiet ønsker en rektor, der er:
▪▪ nærværende og lyttende og har fokus på at sikre trivsel og et
godt samspil med elever, forældre og medarbejdere

Rødkilde Gymnasium er en moderne veldrevet uddannelsesinstitution med aktive elever, stolte traditioner og præget af nye uddannelsesog undervisningsmæssige tendenser. Skolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, gode fysiske rammer med fokus på digitalisering
og it, sprog, science, internationalt udsyn samt idræt og udendørs aktiviter på og under vandet i Vejle Fjord. Skolen har 91 medarbejdere
og ca. 750 elever på mange studieretninger.

