
Nyborg Friskole søger ny viceskoleleder,  
da vores viceskoleleder har valgt at gå på pension.  

Tiltrædelse pr. 1. november eller efter aftale.

Vi søger en viceskoleleder, der sammen med de øvrige  
i ledelsesteamet, kan skabe et bæredygtigt og visionært  

fundament for hele vores skole.

Kan du lede med anerkendelse, empati, 
tydelighed og gennem dialog, er du  
måske personen vi leder efter!

Nyborg Friskole har ca. 370 elever fordelt 
på 0-10. klasse samt en større specialun-
dervisningsafdeling. Herudover har skolen 
egen børnehave, hvor børnene starter året 
før skolestart.

Derudover er det vores ønske, at du kan 
skabe værdi for skolen ved at være stærk 
på det administrative felt og har et velud-
viklet blik for
- Systematik
- Struktur
- Organisering og gennemførelse af drifts-

mæssige opgaver

Du må meget gerne have solid erfaring 
med konkrete områder som
- Arbejdet med skolens kerneopgave
- Forældresamarbejde
- Lærernes arbejdstid og opgaveoversigter
- Afholdelse af afgangsprøver og eksamen
- Skemalægning
- Økonomi

Det er vigtigt, at du er teamplayer og kan 
bidrage til udvikling af skolens pædagogiske 
linje. Vigtigt er det også, at du tør sætte din 
viden på spil, er åben og nysgerrig på, hvad 
der ledelsesmæssigt kan skabe synergier i 
hele vores organisation og dermed skabe 
de bedste rammer og yderligere udviklings-
muligheder for vores elever.

Tiltrædelse 1. november eller efter aftale
Ansøgning, CV og eventuelt relevante 
bilag sendes elektronisk til skoleleder  
Kenneth Bukhave på:  
skoleleder@nyborgfriskole.dk 
senest torsdag den 18. oktober 2018.  
Første samtalerunde afholdes den 23. 
oktober og 24 . oktober. 

Har du yderligere spørgsmål eller ønske 
om en rundvisning på skolen, så er du 
meget velkommen til at kontakte Kenneth 
Bukhave på tlf. 20821757.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.  
Løninterval 424.086 – 492.137.

Læs eventuelt mere om Nyborg Friskole 
på www.nyborgfriskole.dk.
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