Løgumkloster Efterskole søger ny forstander

Løgumkloster efterskole søger en ny leder med tiltrædelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Vi ønsker, at du som leder:
-

har pædagogiske og ledelsesmæssige erfaringer, er visionær og udviklingsorienteret samt er en
teamplayer.
er udadvendt, troværdig, energisk og god til at involvere medarbejdere samt at du har et godt
strategisk overblik.
formår at møde de unge og deres forældre i "øjenhøjde" og at du gennem fortrolighed kan styrke
den unges faglige, sociale og personlige udvikling.
har kendskab til efterskoleformen og har lyst til eksternt opsøgende arbejde i forhold til forældre, de
unge og skolens bagland, samt formår at pleje netværk.

Dine kompetencer:
-

du er iderig, empatisk, anerkendende og formår at skabe udvikling og fælles fodslag.
du har en synlig og involverende lederstil og at du kan skabe et godt samarbejdsmiljø og frugtbare
resultater sammen med dine medarbejdere.
du er analytisk og har mod på at arbejde med økonomi og drift af en undervisningsinstitution samt
forståelse for de eksterne faktorer, der påvirker en efterskoles dagligdag.
at du som personlig kristen trives med at være i selskab med unge og du har omsorg for den
enkelte elev, medarbejder og forældre.
at du er vedholdende og kan fastholde skolens retningslinjer.

Om os:

Løgumkloster efterskole er en velfungerende kristen efterskole med engagerede medarbejdere, sund
økonomi og med gode fysiske rammer, som fx en nyrenoveret idrætshal, egen biograf, velegnede
faglokaler/værksteder, fællesarealer, boldbaner, mm. Skolen har et godt arbejdsmiljø med en
værdsættende omgangstone. Vi er beliggende i Løgumkloster by i et rekreativt område med udsigt til mark,
skov og å. Vi har egen kost- og indkvarteringsafdeling med plads til 90 elever. Aktuelt mål: 75 elever.
Fra august 2018 forventes ca. 50 elever.

Om ansøgningen og stillingen:
Ansøgningsfrist: mandag d. 23 april 2018 kl. 12.00 med forventet afholdelse af ansættelsessamtaler i uge
17 og 18.
Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes elektronisk til formand Karl Haahr via e-mail:
haahrprivat@gmail.com. Interesserede er velkomne til kontakte formand Karl Haahr tlf. +45 2989 9954 eller
skolens viceforstander Stefan Christensen tlf. +45 7374 5119
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC med en løn
indplacering mellem kr. 482.429 - 559.090. (Grundbeløb pr. 1. december 2017) der er knyttet tjenestebolig
til stillingen.
Yderlige oplysninger om Løgumkloster Efterskole finder du her på vores hjemmeside: www.lme.dk
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