INSTITUTIONSLEDER

KOLDING & VEJEN

TIL FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE
Visionær og involverende leder, der brænder for
arbejdet med unge og uddannelse til at stå i spidsen
for etableringen af den helt nye uddannelsesinstitution
FGU Kolding & Vejen.
Forberedende grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse for
unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud
efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse,
gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.
Der oprettes nu 27 nye FGU-institutioner og i alt 88 skoler (udbudssteder) rundt om i Danmark, der alle fungerer som selvstændige,
selvejende statslige institutioner, hvor der udvikles en stærk ny
profession.
I Kolding og Vejen Kommuner oprettes én fælles FGU-institution,
som nu søger en stærk institutionsleder til at drive etablering og
fremtidig drift af institutionen og de to skoler i Kolding og Vejen.
Opgaven er omfattende og ambitionerne høje. Bestyrelsen har
endnu ikke besluttet den endelige placering af institutionen og
skolerne. Det forventes, at det samlede antal årselever for hele
institutionen bliver 309 elever.

Kompetencer
▪▪ Erfaren strategisk leder, der besidder en fagligt baseret viden
om ledelse samt pædagogisk erfaring fra undervisning af unge
▪▪ Viden om og forståelse for lovgivningen samt bevillings- og
styringsprincipper på FGU-området, herunder vilkårene for
statslige selvejende institutioner
▪▪ Indsigt i den private sektors uddannelsesniveau og -behov er
en fordel
▪▪ Lederfaring inden for den offentlige uddannelsessektor og
gerne erfaring med at sammenlægge organisationer, herunder
at etablere fælles kultur gennem forandringsledelse
▪▪ Viden om og forståelse for udvikling af uddannelsernes indhold
og kan sikre udvikling af institutionernes pædagogiske didaktiske
grundlag
▪▪ Evner til at gennemføre beslutninger, implementere i dybden
og sætte retning

Personlige kompetencer
▪▪ Analytisk skarp og stærkt kommunikerende

Opgaverne er blandt andet

▪▪ Robusthed og evnen til at balancere mange hensyn og interesser

▪▪ Etableringen af institutionen og skabe en virksomhedskultur
og et godt samarbejde mellem undervisere med erfaring fra
VUC-verdenen og produktionsskoleverdenen, hvor udviklingen af
fælles professionsidentitet, kompetencer og redskaber er i fokus

▪▪ Åben, lyttende, samarbejdende, dialogorienteret og uhøjtidelig
ledelsesstil

▪▪ Etablere og udvikle et inkluderende læringsmiljø med blik for
målgruppens forskellige behov og forudsætninger samt med en
helhedsorienteret tilgang til eleverne
▪▪ Etablere administrative funktioner og procedurer, der understøtter FGUs kerneopgave, gennemføre uddannelsesplanlægning og
foretage en smidig tilpasning af de fysiske rammer, således at
disse rummer de nødvendige faciliteter
▪▪ Sikre effektiv drift og ressourcestyring på tværs af institutionen
▪▪ Sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af skolens fagligheder
og sikre, at de enkelte forløb har høj kvalitet. Dertil kommer
et konstruktivt samspil med interessenter og samarbejdspartnere, herunder bestyrelsen samt kommunerne i dækningsområdet, hvor den kommunale ungeindsats er en central
samarbejdspartner.

▪▪ Visionær, kreativt tænkende og inspirerende
▪▪ Ambitiøs med stærkt drive for at opnå resultater
▪▪ Skal kunne lede et uddannelsesmiljø med kompetente, selvstændige medarbejdere

Vil du vide mere?
Kontakt bestyrelsesformand Michael Krogh på telefon
21 70 96 16 eller partner Lars Bo Pedersen, MUUSMANN
på telefon 40 22 87 18. Læs mere i stillingsprofilen på
www.muusmann.com.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse på individuel kontrakt som forhandles med bestyrelsen
på baggrund af kvalifikationer og erfaringer.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
Ansøgningsfrist: 29. november 2018 kl. 12.00.

