VICEDIREKTØR

CAMPUS BORNHOLM

Campus Bornholm søger en stærk vicedirektør til
en hovedrolle i den fortsatte udvikling af uddannelsesmiljøet på campus på Danmarks skønneste ø.
Opgaver
Campus Bornholm er i god gænge og under opbygning fagligt,
organisatorisk og kulturelt. Det er en ambition, at det tværgående
uddannelses- og undervisningsmæssige fokus skal styrkes. Derfor
etablerer Campus Bornholm en ny og forenklet ledelsesstruktur
med en direktion bestående af en direktør, en vicedirektør og en
ressourcechef.
Campus Bornholm rummer alle gymnasieuddannelser, en lang
række erhvervsuddannelser, EUX, voksen- og videreuddannelser,
sprogcenter og målrettede kurser for virksomheder, ligesom øens
professionsuddannelser har til huse i bygningsfællesskabet.
Vicedirektøren får det overordnede ansvar for ledelse af skolens gymnasiale uddannelser, Sprogcenteret og det Almene Voksenuddannelsesområde. Direktøren har ansvaret for den overordnede ledelse
af skolens erhvervsuddannelser og efteruddannelsesområdet.

Kompetencer
Den nye vicedirektør skal have en bred ledererfaring, herunder
gerne med ledelse af ledere – og også gerne erhvervet i uddannelsessektoren. Det forventes, at vicedirektøren har indsigt i Campus
Bornholms uddannelser, især på det gymnasiale område. Viden
om skoleledelse, pædagogik og læring er vigtige kompetencer.
Vicedirektøren bliver en vigtig figur i konsolidering og udvikling af campus og skal kunne gå foran og sætte retning for

uddannelsesområderne. Med et skarpt strategisk blik og synlig
ledelse skal vicedirektøren stå i spidsen for den fortsatte udvikling
af især skolens gymnasiale uddannelser. Det vægtes derfor, at
vicedirektøren kan lede en kompleks uddannelsesportefølje og
forandringer på en involverende, motiverende og tillidsskabende
måde og løbende se nye muligheder for elever og medarbejdere.
Vicedirektøren skal have erfaring med omstillings- og transformationsprocesser, hvor samspil - internt og eksternt - har været
drivkraften i resultatskabelsen.
Vicedirektøren skal have en relevant uddannelse, gerne suppleret
med en lederuddannelse.

Vilkår
Stillingen forventes at være omfattet af chefaftale for selvejende
uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets område. Tiltrædelse snarest
muligt.

Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger
senest søndag den 13. januar 2019.
Kontakt gerne direktør Inge Prip, tlf. 60 12 18 01, eller adm.
direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.
Læs stillingsprofilen på www.campusbornholm.dk eller
www.muusmann.com.

