Frederikshavn Handelsskole søger ny direktør
Brænder du for at skabe en fremtidssikret platform for dygtige og engagerede unge i vores område? Er du vild med tanken om, at de skal have
en spændende erhvervsmæssig uddannelse med et globalt perspektiv? Vil
du bidrage til den fortsatte udvikling af områdets virksomheder igennem
faglig efteruddannelse og udvikling af deres medarbejdere og ledere, der
sikrer robusthed over for udfordringerne i fremtiden? Så har du et solidt
grundlag for at efterfølge vores direktør Svend Kobberup, der går på pension.
Vores nye direktør vil i tæt samarbejde med de øvrige ledere, medarbejderne og en aktiv bestyrelse få de bedste muligheder for at fastholde skolens
stærke position samt udvikle det potentiale, der ligger i fremtiden.
Derfor er det værdifuldt, at du som vores direktør
Brænder for at give unge mennesker i vores område den bedst mulige start på
deres uddannelses- og erhvervsmæssige fremtid, og ligeledes brænder for at
give de ansatte i områdets virksomheder fortsat mulighed for udvikling i takt
med de hurtigt skiftende kompetencekrav.
Naturligt kan balancere mellem at skabe begejstring for fremtidige forandringer samtidig med, at der er fokus på driften og kvaliteten i, hvad vi gør lige nu.
Er en tilgængelig og nærværende person, som er klar i sin kommunikation og
visionær i sin tankegang.
Brænder for strategisk udadtil at sætte uddannelse og udvikling på dagsordenen i samspil med skolens aktive bestyrelse. Eksternt være særdeles aktiv
i samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner såvel lokalt,
regionalt og på landsplan. Være synlig i medier og i uddannelses- og erhvervsmæssige fora.
Har økonomisk flair. Kan tilrettelægge budgetter og nøgletal og allokere
ressourcer og økonomi på en måde, så skolen får det bedste mix af kvalitet
og økonomi.
Sammen med ledelseskolleger og skolens 80 medarbejdere naturligt skaber et
godt og tillidsfuldt fællesskab og får taget initiativ til at gennemføre de ændringer i vilkår og organisation, der er nødvendige for, at skolen også i fremtiden
kan kendes på kvalitet og udvikling.
Dine personlige kvalifikationer
Personligt er du både fleksibel og god til at planlægge, organisere og udføre.
Du har let ved at skabe overblik, når tingene går anderledes end planlagt, og
det er naturligt for dig at delegere opgaver til ledelseskolleger og medarbejdere.
Du er fornyende og har let ved at træffe de nødvendige beslutninger. Ligeledes
er du vedholdende, når det handler om at føre beslutninger ud i organisationen i et godt samspil med andre.
Du er empatisk og nærværende i din ledelsesstil.
Du er robust og har som menneske en naturlig fysisk og mental energi.
Du har en videregående uddannelse og flere års erfaring med ledelse.

Om os
Vi er en selvstændig skole med
handelsgymnasium, erhvervsuddannelser og kursusafdeling suppleret af en dygtig
administration og teknisk
afdeling. Vi er fysisk centralt
placeret midt i Frederikshavn by og har helt nyrenoverede moderne bygninger,
der også huser kommunens
10. klassecentret.
Vi har en høj overgangsfrekvens af de unge til vore
uddannelser, hvilket ikke
mindst skyldes vore 80 dygtige
medarbejdere, der sammen
med skolens ledelse er dybt
optaget af, at hverdagen for
elever, kursister og ansatte
fungerer og opleves med
skolens grundfæstede værdier - nærvær, ligeværd og
initiativ.

Vi tilbyder dig
Ca. 500 dygtige, engagerede og entusiastiske elever og kursister. Et stærkt lederteam, en aktiv bestyrelse og 80 dygtige medarbejdere, der vil en fortsat udvikling af vores skole i god sammenhæng med de udviklings- og uddannelsesbehov, der er i vores område.
Et fantastisk spændende job med mulighed for en fortsat personlig udvikling
og uddannelse i god sammenhæng med de fremtidige udfordringer.
En skole i moderne og nylig renoverede bygninger, der også huser folkeskolens
10 klasser.

Ansøgning
Vi vil gerne have din ansøgning
senest den 26. januar 2018.
Vi ønsker din tiltrædelse
1. august 2018.

Søg jobbet online

Ansættelse i lønramme 37 suppleret med kvalifikationstillæg og resultatløn.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du ringe til bestyrelsesformand Ejvind Nielsen
tlf. 40107538.

