Pædagogisk Leder til Ebeltoft Skole.
Ebeltoft Skole søger en pædagogisk leder til vores indskolingsafdeling.
”Vil du være med til at skabe en mangfoldig verden af læring, trivsel og
fællesskab på Ebeltoft Skole?”
”Vi ser os selv, som en udviklingsorienteret skole, hvor der er højt til loftet. Vi
er nysgerrige og tør prøve nyt, men vi er også fuldt bevidste om vigtigheden
af en tryg hverdag for vores elever, i såvel undervisningstiden som i SFO”.
Som pædagogisk leder på indskolingsafdelingen får du ansvaret for begge
dele.
Ebeltoft Skole er beliggende midt i Ebeltoft By, der er en del af ”Nationalpark
Mols Bjerge”.
Vi har to afdelinger, indskoling og udskoling, der har til huse på hver sin
matrikel. Skolen er en 2- 3 sporet skole med ca. 600 elever fra 0. – 9. klasse.
Vi søger en pædagogisk leder, der
 Er læreruddannet og har solid undervisningserfaring
 Har viden om lærings- og undervisningsformer
 Har viden om inklusion
 Kan understøtte den fortsatte udvikling af SFO
 Er stærk på IT området, både teknisk og pædagogisk
 Er tydelig i handling og kommunikation – både mundtligt og skriftligt
 Kan lede gennem dialog og medinddragelse
 Lægger vægt på feedback og sparring
 Arbejder systematisk og struktureret med overblik
 Er vedholdende
 Kan træffe beslutninger
 Har overskud – også i pressede situationer
 Er god til at lytte, samarbejde og motivere
 Kan lide børn!

Ledelseserfaring, og måske en videregående uddannelse, f.eks. en diplom i
ledelse, er en fordel, men vigtigst er det, at du har flair og potentiale for ledelse, herunder personaleledelse.
Vi tilbyder:
 En skole med en engageret medarbejderstab
 En skole med et tæt og godt samarbejde med skolebestyrelsen
 En skole, hvor alle elever har iPads og bruger Læringsplatformen
”Minuddannelse”
 En SFO med fokus på udeliv og på at udfolde børnenes kreative
kompetencer
 En stilling, hvor du er med til at sætte dit præg på dagligdagen og
udviklingen på skolen
 En stilling, hvor du bliver en del af ledelsesteamet bestående af
skoleleder, administrativ leder og den pædagogiske leder for
udskolingen
 En stilling, hvor der er et velfungerende og konstruktivt samarbejde
med de øvrige skoleledelser i kommunen
 En skole og en stilling, hvor humoren altid er en medspiller
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2017.
Har ovennævnte vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte
skoleleder Lars Frederiksen på tlf. 8753 6060 (mobil 2477 1193), eller på
mail: laf@syddjurs.dk for at høre nærmere om stillingen og evt. aftale et
besøg på skolen.
Ansøgningsfristen er den 31.03.2017
Første samtale afholdes den 19.04.2017
Anden samtale afholdes den 25.04.2017
Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet Børne- og straffeattest
ved evt. ansættelse.

