REKTOR
EGEDAL GYMNASIUM & HF
Skolen søger en erfaren og sikker leder med visioner
for udvikling af det almene gymnasium. Stillingen
er en mulighed for at stå i spidsen for en veldrevet
gymnasieskole med et godt omdømme, stærkt fællesskab og en velfungerende elev- og lærergruppe.
Rektor skal sikre skolen en attraktiv og tydelig profil,
øge elevtilgangen og fungere som en samlende figur
for alle på skolen.

Opgaven
Egedal Gymnasium & HF er en dialogisk og demokratisk
orienteret mellemstor gymnasieskole med engagerede elever
og medarbejdere. Skolen er det foretrukne valg for elever i
lokalområdet og formår også at tiltrække elever fra et større
geografisk område.
Skolens kultur præges af gensidig respekt og plads til den
enkelte elev uanset niveau og forudsætninger. Visionen er
at få det ypperste ud af den enkelte elev, løfte de unges
uddannelsesniveau og skabe kompetente samfundsborgere.
Med reference til bestyrelsen har rektor det samlede ledelses
ansvar for drift og ambitiøs udvikling af skolen.
Rektor skal:
▪▪ Sætte tydelig retning for skolens udvikling, sikre Egedal
Gymnasium & HF en tydelig og attraktiv profil og dermed
bringe skolen sikkert ind i fremtiden.
▪▪ Sikre et fortsat højt fagligt niveau på skolen og fastholde og
videreudvikle skolens dannelses- og læringsmiljø.
▪▪ Varetage rollen som øverste personaleleder, engagere
medarbejdere og elever i skolens udvikling og sikre høj
trivsel for både medarbejdere og elever.
▪▪ Fungere som sparringspartner for skolens ledere og sikre
ledelse af høj kvalitet af alle medarbejdergrupper.
▪▪ Være garant for sikker drift og ressourcestyring og optimal
anvendelse af skolens samlede ressourcer til gavn for
eleverne.

▪▪ Etablere et professionelt, åbent og dynamisk samspil med
såvel bestyrelse som diverse råd og udvalg på skolen,
herunder elevråd og samarbejdsudvalg.
▪▪ Være skolens ansigt udadtil og profilere skolen i relevante
sammenhænge.

Rektors profil
Egedal Gymnasium & HF søger en engageret og udviklingsorien
teret rektor med en anerkendende og dialogorienteret ledelesstil.
Skolen lægger vægt på, at den nye rektor har visioner og ambiti
oner for den faglige og pædagogiske udvikling og tør gå nye veje.
Rektor skal være en tillidsskabende leder, der skaber resul
tater gennem samspil og samarbejde. De kommunikative
kompetencer skal ligeledes være fremtrædende. Rektor skal
evne at udvikle og formidle en stærk og attraktiv fortælling
om skolen både indadtil og udadtil.
Det er en forudsætning, at den kommende rektor har indsigt
i rammer og vilkår for drift af en gymnasieskole og håndterer
udfordringer proaktivt og løsningsorienteret. Rektor skal have
interesse og forståelse for økonomi og administration.
Den rette kandidat har betydelig ledelseserfaring, gerne fra
gymnasieområdet. En lederuddannelse er en klar fordel. Skolen
lægger også vægt på, at rektor har solid undervisningserfaring.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. september 2019.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
Kontakt gerne bestyrelsesformand Lars Christoffersen, tlf.
24 82 65 66, eller chefkonsulent Iben Munck Adamsen,
MUUSMANN A/S, tlf. 22 91 20 06.
På www.muusmann.com/stillinger findes en stillings og
personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen og
rektors opgaver og profil.

