Davidskolen på Bornholm søger skoleleder 1. januar 2021
Vil du lede en kendt og veldrevet skole i de næste mange år?
Som leder af skolen forventer vi, at du har en strategisk og visionær tilgang
til at drive kristen friskole og trives med en bred vifte af opgaver. Vi har
brug for en tydelig leder, der vil fastholde og udvikle de gode rammer for
vores kristne friskole. Vi ønsker, at børn og medarbejdere trives og vokser
fagligt og personligt og at mange forældre aktivt tilvælger Davidskolen for
deres børn.

Din ledelse kendetegnes ved at…
•
•
•
•
•
•
•
•

du er personligt engageret og i overensstemmelse med skolens grundlag og formål
du er autentisk, åben og tillidvækkende i din ledelsesstil og kan motivere og samarbejde på alle niveauer. Dit smittende engagement, kan mærkes både hos elever, forældre og medarbejdere
du er tydelig, vedholdende og rettidig i din kommunikation internt og eksternt
du er bevidst om dine gode pædagogiske kompetencer og erfaringer
du sikrer, at eleverne får stærke kundskaber, færdigheder og almen dannelse i et trygt læringsmiljø
du motiveres af - sammen med skolens bestyrelse og medarbejdere - at skabe udvikling og innovation
og plads til at afprøve nye ideer så Davidskolen fortsat er et attraktivt og tidssvarende skolevalg
du sikrer nødvendig orden og overblik over økonomi, personaleledelse og administrative opgaver
du vil engagere dig lokalt for at fremme Davidskolens formål

Vi tilbyder…
at du bliver en del af et miljø af ca. 40 erfarne / nyuddannede, engagerede og kompetente medarbejdere, der alle
brænder for Davidskolen. Din ledelse af skolen suppleres
af dygtig viceleder og skolesekretær. Lederteamet
definerer ansvar for og samarbejde om ledelsesopgaverne
og skaber dermed gode vilkår for medarbejdernes
dagligdag og for børnenes og forældrenes glæde over
Davidskolens formål og tilbud.

Davidskolen er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler (FKF), der på landsplan servicerer 35 kristne
Friskoler. Skolen er oprettet i 1974 af de tre missionsforeninger på Bornholm (ELM, IM, LM). Skolen
har løbende købt nabobygninger og ombygget dem
for at kunne leve op til kravene om en moderne og
funktionsdygtig skole. I tilknytning til skolen blev der
i 1994 oprettet en landbørnehave, Børnebakken.

Bornholm er rykket tættere på det øvrige Danmark og oplever i øjeblikket stor tilflytning. Hvis ansøger ikke
er fra Bornholm, hjælper vi meget gerne fra skolens side med at finde bolig m.v. og desuden tilbyder
Bornholms Regionskommunes ’tilflytterkonsulent’, råd og vejledning, hvis man ønsker mere viden om
mulighederne på øen. Se her: www.businesscenterbornholm.dk/tilflytterservice/
Kontakt snarest skolens formand, Helene Koefoed-Jespersen, Telefon 21 95 24 03. Mail hkj@davidskolen.dk for at
høre mere om denne spændende opgave. Og læs mere om
skolen her på www.Davidskolen.dk .

Send din ansøgning …
Ansøgningen sendes i mail til bestyrelsesformand senest
den 23. november 2020 kl. 12.00
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der får tilsendt alle ansøgninger. Udvalget består af bestyrelsen og 3 medarbejderrepræsentanter, skolens sekretær samt ekstern konsulent. Ansættelsessamtaler holdes den 27. november.
Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor løn og ansættelsesforhold fastsættes efter nærmere aftale i henhold til
overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Grib chancen og lad os høre fra dig

