SKOLELEDER SØGES TIL
MARIE JØRGENSENS SKOLE I ODENSE C
Vores skoleleder gennem 29 år går på pension, og vi søger
derfor en ny proﬁl til at stå i spidsen for Marie Jørgensens
Skole, som ligger centralt placeret i Odense C.
Vi er en yderst velfungerende privatskole med en sund og stabil økonomi og
særdeles gode bygningsmæssige rammer. Skolen er i 2017 blevet udbygget
med nye bygninger. Vi har planer om at renovere skolen yderligere i 2018,
så alle lokaler fremstår moderne. Vores personalegruppe er hele vejen
rundt præget af faglig dygtighed, engagement og stabilitet. Skolen oplever
en stigende søgning af kommende elever, og der er venteliste til samtlige
årgange.
Vi søger en leder, som med respekt for vores historie og tradition vil være
med til at værne om og videreudvikle vores skole i samarbejde med den
øvrige ledelse, personale, bestyrelse, forældre og elever.
Du formår at gå forrest, sidde iblandt og være en samlende skikkelse indadtil og udadtil.
Du har en motiverende og synlig ledelsesstil med fokus på tillid, dialog og
samarbejde.
Du har lyst til at være blandt børn og forældre og interesse i at være tæt på
læringssituationen.
Dine faglige kvaliﬁkationer:
Du har ledelseserfaring og interesse for økonomistyring og skoledrift.
Du har relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med ledelse eller
anden for stillingen relevant uddannelse/erfaring.
Du kan håndtere ﬂere faggrupper.
Du er en dygtig formidler og konﬂiktløser både i samspil med børn og
voksne.
Du brænder for at videreføre og skabe fremtidens Marie Jørgensens Skole.
Vi ser frem til at møde dig.
Kort om Marie Jørgensens Skole:
• Vi har i alt 426 elever fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 9. klasse –
samt et enkelt spor på 10. klasse.
• Skolefritidsordning med 150 elever.
• Samlet medarbejderstab på 45 ansatte med en kultur, som bygger på
frihed under ansvar med gensidig tillid og respekt.
• Blev grundlagt i 1879.
• Vores vision er, at eleverne efter endt skolegang kan vælge den uddannelse, de ønsker, er socialt kompetente og demokratisk dannede, er i
besiddelse af en god arbejdsmoral og har lyst til fortsat læring.
• Vi lægger vægt på et fagligt højt niveau og faglige udfordringer i et trygt
miljø, som bygger på fællesskab, tolerance og gensidig respekt.
• Vi lægger desuden vægt på at have et tillidsfuldt skole-hjemsamarbejde
og forventer, at forældre følger deres børns skolegang og understøtter
den bl.a. ved at sikre, at barnet er undervisningsparat, sætter rammer for
lektielæsning og understøtter arrangementer på skolen som helhed.
Kort om stillingen:
• Tiltrædelse 1. august 2018
• Ansættelse og aﬂønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Aﬂønning sker efter nærmere
aftale i intervallet: 464.407 kr. til 559.090 kr. Hertil kommer pensionsordning.
• Herudover kan der aftales personlig tillæg
• Ansøgningsfrist: 15. januar 2018
• Samtaler afholdes ultimo januar 2018
• Ansøgning sendes til: caa@mariej.dk
• For spørgsmål ang. stillingen kan bestyrelsesformand Claus Ankjær
Andersen kontaktes på tlf. 60111062
• For fuld job- og kravproﬁl se venligst:
http://mariejoergensensskole.dk
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