Viceforstander søges
Vi er 113 elever og 23 medarbejdere. Vi er
en boglig og praktisk/kreativ efterskole.
Vores fokus er på Friluftsliv & Natursport,
Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk.
Vi er tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.
Stillingen er en fuldtidsstilling med 50 %
ledelse og 50 % undervisning, tilsyn og
andre pædagogiske opgaver.
Vi forventer, at du brænder for at være
sammen med eleverne og for at indgå i et
stærkt og forpligtende arbejdsfællesskab med
medarbejderne. Du er en åben, humoristisk
person, der er opmærksom på omgivelserne
og som er tydelig og nænsom på samme tid.
Du arbejder struktureret og trives godt i en
omskiftelig hverdag.
DINE OPGAVER:
• Tæt sparring med forstanderen
- med særligt fokus på pædagogiske
og medarbejdermæssige forhold

• At have blik for organisering og struktur –
med særligt fokus på kalenderopfølgning
og de små, usynlige ting i hverdagen
• At være aktiv medformidler af skolens
kristne værdigrundlag – med særligt fokus
på vores to baglandsorganisationer: KFUM
og KFUK og FDF
• Administrative opgaver – med særligt fokus
på prøver, skema og holdadministration
• Undervisning – både boglige og
praktisk-kreative fag
• Andre pædagogiske opgaver – som f.eks.
lejrskoler, projektuger, emnedage etc.

OM SKOLEN
Skolen er tilknyttet KFUM og KFUK og FDF.
Vi arbejder ud fra et bredt kristent livs- og
menneskesyn og ønsker derigennem at give
unge styrke, mod og kræfter til at leve i hverdagen. Vi ser frem til at høre, hvordan du aktivt
vil være med til at udfolde dette i hverdagen.
Ansættelsen sker i henhold til gældende
overenskomst og organisationsaftale mellem
Finansministeriet og LC indenfor lønintervallet: 417.273,35 kr.– 484.231,24 kr. årligt.

• Tilsyn med elever

ANSØGNINGSFRIST
Torsdag den 12. april 2018. Samtaler forventes
afholdt i uge 17. Ring gerne og få en snak eller en
aftale om at besøge os. Henvendelse til forstander Christian Hougaard-Jakobsen: cj@mse.dk

Herudover lytter vi gerne til, hvad du brænder
for og kan byde ind med af ideer, fag, visioner
og erfaring.

Se mere om skolen og stillingen på
www.mse.dk

• Kommunikation og PR – med særligt blik
for sociale medier, hjemmeside etc.

