KAPE proces & rekruttering søger skoleleder til Sydbornholms Privatskole

Sydbornholms Privatskole skaber grobund for udvikling af det hele menneske
Vores skole er kendt for at være en skole, hvor børnene trives og er trygge, både i undervisning og
SFO. Vi styrker børnenes selvværd og medvirker til at gøre dem til hele mennesker, som hviler i
sig selv. Det er meget vigtigt for os at differentiere såvel undervisning som tilgang til hver enkelt
elev på en god måde, så alle kan være med ud fra hver deres ståsted.
Vi er en skole hvor medarbejderne oplever at blive anerkendte og værdsatte. At vise tillid til – og
give hinanden ansvar er i fokus for os.
Bestyrelsen er engageret og involverer sig og sætter fleksible rammer og retning for vores daglige
arbejde.
Og så har vi hjemme på det skønne, solbeskinnede Bornholm med mulighed for at udleve
friluftslivet i den fantastiske natur. Her er boligerne til at betale, og udover et aktivt foreningsliv er
øen rig på kunst og kultur.
Som vores nye leder er du en god sparringspartner, såvel fagligt som menneskeligt. Møder os med
et smil og kan snakke med alle, store som små. Du tager vare på – og videreudvikler – skolens
stærke fællesskab, på tværs af elevers, forældres og ansattes forskellighed. At være empatisk,
lydhør og handlekraftig er nogle af dine spidskompetencer.
Du går med gejst og smittende energi foran og viser vej i skolens arbejde som profilskole med
friluftsliv. Sidst, men absolut ikke mindst, er det alfa og omega, at du har styr på økonomi og
administration.
Vi forventer ikke, at du er verdensmester fra dag 1, men at du er nysgerrig på skolens aktiviteter,
har selvindsigt og er til at få øje på i det daglige.
Læs mere om skolen på www.sydbornholms.skoleporten.dk
Søg jobbet
Send ansøgning til karin@kapeproces.dk. Send ansøgning og CV samt andre relevante bilag samlet i et
dokument.
Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018 kl. 12. Vi kontakter ansøgere løbende telefonisk, søg derfor så
hurtigt som muligt.
1. samtale vil foregå den 21. marts i Kolding, alternativt den 22. eller 23. marts på Bornholm.
2. samtale vil foregå den 24. marts på Bornholm.

Jobstart: 1. maj eller snarest muligt
Har du spørgsmål eller brug for uddybende information rettes al henvendelse til Karin B. Pedersen fra
konsulentfirmaet KAPE proces & rekruttering. Ring gerne til Karin på telefon: 42 42 03 93 eller skriv på
e-mail: karin@kapeproces.dk. Karin vil ligeledes medvirke ved ansættelsessamtalerne.

