
Forstander til
Bork Havn Efterskole

Bork Havn Efterskole søger en forstander, som har lyst til at
arbejde med unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Vores efterskole er en ordblindeefterskole for normaltbegavede
unge med læse- og skrivevanskeligheder. Vi er med i front, når
det gælder viden og efteruddannelse på ordblindeområdet. Vi
er 29 engagerede medarbejdere, der med en positiv og
anerkendende omgangstone, trives sammen med vores 123
elever i gode rammer og naturskønne omgivelser ved den
sydlige ende af Ringkøbing Fjord.

Dine kompetencer

Vi ønsker en leder, som:

SIDE 1

Ansøgningsfrist
12. januar 2023

Samtale
Uge 4 2023

Tiltrædelse
1. april 2023

Ansøgning
Sekretær
Rikke Madsen

Kontakt
Bestyrelsesformand
Michael Thorup

kontoret@bhe-skole.dk

40 16 80 26

brænder for vores elevers faglige og personlige udvikling
har relevant pædagogisk og ledelsesmæssig uddannelse
har ledelseserfaring fra skoleverdenen
besidder pædagogiske, økonomiske, administrative og
strategiske kompetencer
evner at lede en veletableret, veldrevet og fremsynet
efterskole
er en tydelig fortaler for samarbejde, en flad og åben
struktur samt en positiv omgangstone
er uformel og tilgængelig
har gode kommunikationsevner samt et anerkendende og
positivt livssyn
er et synligt forbillede for skolen og lokalsamfundet



SIDE 2

Forstanderens primære ansvar og opgaver

Som forstander på Bork Havn Efterskole bliver dine primære
opgaver at:

Ansættelsesproces

Send din ansøgning og CV senest d. 12. januar 2023 til sekretær Rikke Madsen på
kontoret@bhe-skole.dk med emnet Forstanderansøgning.

Vi afholder 1. samtale i uge 4 2023.

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsens syv medlemmer, viceforstanderen og 3
medarbejderrepræsentanter. Udvalget deltager ved alle samtaler.

Tiltrædelse forventes d.1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

Til stillingen er der tilknyttet en bolig, som den kommende forstander forventes at bebo.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Kontakt

For eventuelle spørgsmål og rundvisning kontakt bestyrelsesformand Michael Thorup på
40 16 80 26.

Læs mere om skolen

bhe-skole.dk.

Læs mere om skolen på
bhe-skole.dk

stå for den daglige ledelse og drift af skolen
sikre et lærende miljø med fokus på udvikling af faglige
kompetencer, personlig udvikling og trivsel
lede skolens medarbejdere herunder sikre
medarbejderudvikling og trivsel
sikre skolens fortsatte udvikling og elevoptag i samarbejde med bestyrelse
og medarbejdere
formidle og opretholde skolens værdigrundlag
sikre ansvarlig drift og overholdelse af budget
etablere et godt samarbejde mellem medarbejdere, elever, forældre, ledelse,
bestyrelse, skolekredsmedlemmer og eksterne samarbejdspartnere


