Nyborg Friskole søger
ny skoleleder
Nyborg Friskole er en stabil og udviklings
orienteret skole med pt. 334 elever fordelt
på 0.-9. klasse samt en større special
undervisningsafdeling (AUT). Herudover
har skolen egen børnehave med 23 børn,
hvor børnene starter året før skolestart.
Vi søger en skoleleder, der ser et udviklingspotentiale i skolen, og som vil være
med til at fastholde og videreudvikle
vores kultur og ånd.
Bestyrelsen har med den tidligere skole
leder udarbejdet en strategi og vision,
og vores kommende skoleleder skal have
mod på at tage processen videre og stå
for implementeringen.
Vi søger derfor også en skoleleder, der
kan være retningsgivende, visionær, fornyende, men samtidig fastholde og skabe
stabilitet for såvel personale som elever og
forældre, og som kan samle skolens for
skellige afdelinger og synliggøre den røde
tråd gennem dialog og medinddragelse.
Vi forventer, at du har ledelseserfaring og
er økonomisk ansvarlig.

Derudover er det vores opfattelse, at du
kan skabe værdi for skolen ved
-	at vægte kerneydelsen for skolen højt,
herunder fællesskab og trivsel
-	at være synlig og gå forrest og give
plads
-	at være en rollemodel for såvel personale
som børn
-	at begejstre og motivere
-	at være tydelig, lyttende og med en
imødekommende kommunikation
-	at inddrage og udvikle i samarbejde
med personalet
-	at du kan følge projekter til dørs
Som vores nye skoleleder må du også
meget gerne på det personlige plan være
-	professionel
-	ambitiøs
-	empatisk
-	engageret
-	modig
-	trygheds- og tillidsskabende
Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning, CV og eventuelt relevante
bilag mailes til: formand@nyborgfriskole.dk
senest den 9. november 2020.

Har du spørgsmål, eller ønsker du en rundvisning, er du meget velkommen til
at kontakte bestyrelsesformand Christina L. Larsen på tlf. 2334 0123.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Læs eventuelt mere om Nyborg Friskole på www.nyborgfriskole.dk.
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