Andreasskolen i Holbæk søger ny viceskoleleder
Da vores viceskoleleder gennem mange år ønsker at gå på pension, søger vi en ny viceskoleleder, som kan tiltræde
stillingen i forbindelse med opstarten af det nye skoleår august 2019.
Andreasskolen er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag -med både skole, SFO, børnehave og vuggestue. Vi
er en fagligt og socialt velfungerende skole i et nært miljø med gode og trygge rammer for pt. 270 elever i skolen fordelt på 13 klasser med max 22 elever pr. klasse, og 55 børn i vuggestue og børnehave – og vi er i alt ca. 50 faste
medarbejdere.
Vi ser barnet som skabt af Gud, elsket og ønsket – værdifuldt. Det ønsker vi at udleve konkret i et nærværende miljø,
hvor vi med udgangspunkt i det enkelte barn har plads til forskellighed samtidig med, at fællesskabet vægtes.
Vil du være med til at arbejde på ovenstående, så kan vi tilbyde dig en arbejdsplads, hvor du vil få mulighed for selv at
være med til at udvikle og præge stedet inden for den overordnede ramme, som skolens værdier danner. Vores skole
er i en udviklingsproces, som du skal være med til at præge – vi har netop afsluttet en om- og tilbygning, som giver
endnu bedre muligheder – også for den pædagogiske udvikling.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med et hold af gode, engagerede kollegaer og medarbejdere, der vil se frem til at
have dig med i fællesskabet. Du vil få mulighed for selv at være med til at udvikle og præge stedet inden for den
overordnede ramme, som skolens værdier danner, og du vil blive en del af vores daglige ledelsesteam, hvor der er
gode muligheder for sparring med bl.a. skoleleder, SFO-leder og børnehusets leder. En del af de administrative
opgaver vil blive delt med eller varetaget af skolens administration.
Vi er klar til at tilpasse vores ledelsesstruktur og fordelingen af arbejdsopgaver, når vi kender dig og dine kompetencer
og ønsker.
Vi lægger vægt på, at du som ansøger:








Kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.
har lyst til sammen med personale, skoleleder og bestyrelse at videreføre skolens udvikling
vil være en del af lederteamet, som varetager den daglige ledelse og drift af skolen herunder personale,
økonomi og pædagogik
kan indgå i et konstruktivt samarbejde med vores skoleleder og medarbejdere
har sans for at organisere og have overblik
har undervisningserfaring
har erfaring med ledelse eller interesse og ønske om at uddanne sig inden for dette felt

Vi tilbyder:
 Et fagligt og trygt fællesskab med klare værdier.
 Et spændende og afvekslende job i nyere og gode bygningsmæssige rammer, som du kan være med til at
præge og udvikle.
 Gode muligheder for udvikling af personlige kompetencer
 indflydelse på skolens udvikling
 en skole med et godt arbejdsmiljø
 engagerede og dygtige medarbejdere
 løn og ansættelse efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet med aflønning på intervalløn.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest mandag den 11. marts 2019 og sendes elektronisk til
job@andreasskolen.dk
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skoleleder Janne Pedersen som træffes på skolens
telefon: 59 43 18 66. Du er også velkommen til at besøge os for en uformel snak, inden du søger.
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