FORSTANDER SØGES TIL
EFTERSKOLEN KILDEVÆLD
Brænder du for teenagere med fart over feltet og har du fokus på høj faglighed? så er du måske Efterskolen Kildevælds nye forstander?
Vi søger med start fra 1. august 2021 en ny forstander, som sammen med dygtige og erfarne lærere, er i stand til fortsat at udvikle
vores skole så Efterskolen Kildevæld kommer til at fremstå endnu tydeligere på Danmarkskortet.
Vi forventer:

Vi kan tilbyde:

■ At du har en læreruddannelse eller en anden faglig uddannelse min. på 		
bachelor niveau.
■ At du er visionær, samt naturligt arbejder strategisk med skolens udvikling.
■ At du brænder for et skolemiljø, hvor troen på Gud, kreativitet, høj faglighed,
demokratisk dannelse og aktiv samfundsdeltagelse står højt på dagsordenen.
■ At du er en dygtig leder, har masser af energi, godt humør samt evt. erfaring
fra efterskoleverdenen.
■ At du er nysgerrig, tør udfordre og er i stand til at skabe begejstring.
■ At du er dygtig til at kommunikere skolens profil udadtil og samtidig være
nærværende i dagligdagen.
■ At du har stærke og veludviklede samarbejdsevner, kan lytte, inddrage og
samtidig tør træffe beslutninger, sætte retning og skabe følgeskab.

■ En skole med en kristen profil, med baggrund i Apostolsk Kirke
■ En skole med en elevgruppe, der er fuld af energi og godt humør og hvor
vanetænkning udfordres.
■ Et skolemiljø hvor fodbold, kreativitet, musik & dans samt glæden ved at
skabe noget sammen, er nogle af de bærende elementer.
■ En flok erfarne medarbejdere, som elsker at arbejde med teenagere.
■ En skole med en sund økonomi.
■ En skole med nyrenoverede og indbydende fysiske rammer.
■ Forstanderbolig på attraktive betingelser.
■ Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved
Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Om skolen

Efterskolen Kildevæld ligger i Kolding. Skolen har på nuværende tidspunkt 110 elever fordelt på én 8. klasse, to 9. og
to 10. klasser og 25 elever på Euroclass samt 20 medarbejdere. Udover de almindelige skolefag, har vi en lang række
valgfag som fodbold, sang, dans, musik og e-sport.

Det praktiske

Ansøgning og CV sendes til e-mail: ansaettelsesudvalget@efterskolen-kildevaeld.dk – senest den 4. januar 2021.
Skriv ”Forstander” i emnefeltet. Der er ansættelsessamtaler i uge 2 og 3 2021.
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Ole Seerup på tlf. 40 19 18 96,
hvis du har spørgsmål til stillingen.

En kristen sport- & performanceefterskole

