Gjerrild- Bønnerup Friskole søger ny skoleleder
Samlende og dynamisk leder søges til Friskole i VandkantsDanmark.
Gjerrild -Bønnerup Friskole ligger i Gjerrild på det nordlige Djursland. Landsbyen er meget aktiv og levende
og har ca. 500 indbyggere. Byen ligger naturskønt med bøgeskove, skønne strande og åbent land lige om
hjørnet.
Vi har på vores friskole pt. 132 dejlige elever og tilbyder undervisning fra TSFO til 9. klasse. Elev- og
forældresammensætningen er meget varieret, da skolen fungerer som den lokale skole for landsbyen
Gjerrild og som skole for et stort opland, som går helt fra Grenå by til Fjellerup strand.
Vi prioriterer fællesskabet meget højt på skolen. Der er mange aktiviteter på tværs af årgangene, og hvert
år tager hele skolen på skolebyttetur til andre dele af Danmark. De yngste elever har udeskole, og vi
kommer fremover til at øge fokus på de praktiske og kreative fag. Der er lejrskoler på flere årgange, og det
afrundes på bedste vis i 9. klasse med en udlandsrejse.
Skolen har en levende og dynamisk personalegruppe med mange forskellige kvalifikationer, og vi har
mange bolde i luften. Humor og en uformel omgangsform er med til at gøre dagligdagen fantastisk og giver
en åbenhed mellem personalet på skolen.
Vi står imidlertid også et sted, hvor vi har behov for "at samle os" og øge fokus både på et fælles
pædagogisk sprog og på at få tydeliggjort "den røde tråd" i organisationen. Samtidig er det vigtigt, at der
fortsat lægges vægt på forskelligheden, som er en stor del af vores styrke.
Vi forestiller os blandt andet, at du har/er:










Evne til at skabe struktur og til at følge projekterne til dørs i en omskiftelig hverdag.
Evne til at samarbejde bredt og skabe tryghed og motivation for børn, medarbejdere og forældre.
Anerkendende ledelsesstil.
humor og er en glad person.
Parat til at deltage aktivt i skolens hverdag og arrangementer.
Ledererfaring - gerne fra friskoleverdenen.
Stærk pædagogisk baggrund så vi kan udvikle os pædagogisk og didaktisk.
Stærk i de administrative opgaver og den økonomiske forståelse.
God til at opbygge og deltage i netværk, heriblandt med andre friskoler og aktører i lokalområdet.

Vi har brug for en skoleleder, der brænder for - sammen med bestyrelsen og medarbejderne -at sætte
rammerne for en god, udfordrende og lærerig friskole. Lederen skal kunne gå forrest i implementeringen af
vores fælles visioner, mens vi sammen skaber den bedste friskole for vores børn.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende lederstilling, hvor du får mulighed for at sætte mange forskellige
kompetencer i spil. Stillingen vil indeholde undervisningsopgaver i mindre omfang samt ledelsesopgaver i
forhold til vores SFO.
Ansættelsesvilkår og praktiske forhold.
Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest derefter.
Alle ansøgninger behandles af ansættelsesudvalget med diskretion.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Aflønning forhandles i intervallet 426.977- 511.957. Beløbene er i nutidskroner.
Ansøgning, CV og evt. relevante bilag samles i en fil og sendes elektronisk til job@gbfriskole.dk senest d.
12. juni kl.12.00. Første samtalerunde afholdes mandag d.18. juni, og anden samtalerunde onsdag d. 20.
juni.
Har du yderligere spørgsmål og evt. et ønske om at få en rundvisning på skolen, er du meget velkommen til
at kontakte formanden for bestyrelsen, Vibe Knudsen Bennetzen på tlf. 51785640.
Læs mere om os på www.gbfriskole.dk

