Det frie Gymnasium

Vil du have et spændende og dynamisk
ledelsesjob på Det frie Gymnasium?
Det frie Gymnasium søger ny vicerektor pr. den 1.3.2021, da vores nuværende vicerektor går på
pension efter 20 år på skolen.

Det frie Gymnasium er en basisdemokratisk skole, der består af 8. til 10. klasse, STX, HF og HFenkeltfag.
På Det frie Gymnasium arbejder alle med at danne og uddanne elever til at være kritisk tænkende
mennesker. Gennem et involverende, fagligt læringsmiljø vil du som vicerektor møde en skole med
engagerede lærere og elever.
Vi er en basisdemokratisk skole, der har 50 års erfaring med ugentlige skolemøder. Her diskuterer
elever og ansatte åbent og ligeværdigt, og alle har en stemme, når beslutninger skal tages. Udover
skolemøderne står skolens udvalgsstruktur også centralt for skoledemokratiet.
Vores grundlæggende værdier bygger på dialogisk dannelse. Vi har en bæredygtig og karakterfri
hverdag, hvor vi lægger vægt på evaluering og samtale.
Som vicerektor på Det frie Gymnasium skal du være motiveret af en dynamisk skole, hvor involvering
og demokratisk sindelag er nøgleord. Vi søger derfor en person, der vil være en aktiv del af
fællesskabet med 85 kolleger og over 750 elever fordelt på fire afdelinger og to adresser.
Vi lægger stor vægt på, at du kan motivere andre, at du kan lide at være sammen med unge
mennesker, og at du er orienteret mod fællesskabet. Som vicerektor vil du indgå i en hverdag, hvor
du gennem ligeværdig dialog i hele organisationen er med til at skabe rammerne, så elever og
ansatte trives. Du kan også forvente at få mulighed for at møde elever gennem egen undervisning.
Som vicerektor hos os skal du matche skolens profil og struktur. Samtidig leder vi efter en vicerektor,
der har solidt kendskab til de strukturelle og ministerielle krav, der knytter sig til de gymnasiale
uddannelser. Vi ser derfor også gerne, at du har ledelseserfaring eller viden om ledelse fra
organisationer som vores. Erfaring med eksamensplanlægning, GDPR, årsplanlægning og fravær
vil ligeledes være en fordel, men ikke i sig selv en forudsætning.
Ledelsesgruppen på STX, HF og HF-enkeltfag består af rektor og vicerektor, der indgår i et
ledelsesteam med tre koordinatorer, som desuden også samarbejder med grundskolens ledelse.
Vicerektor indgår sammen med rektor i den overordnede ledelse af hele skolen, inklusiv det teknisk
administrative personale. En lederstilling på Det frie Gymnasium er et samarbejde og handler om at
træffe beslutninger i fællesskab. Derfor er det vigtigt, at det falder dig naturligt at indgå i demokratiske
processer. Vicerektor er stedfortræder for rektor.
Der er stor bredde i ledelsesopgaverne, både udviklings- og driftsopgaver, og det at medvirke til at
sikre faglig udvikling og trivsel blandt elever og ansatte. Du får gode muligheder for at sætte dit præg
på vores helt særlige uddannelsessted i et miljø præget af mange meninger.
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Profil for den nye vicerektor på Det frie Gymnasium
 Har undervisningskompetence i et eller flere gymnasiale fag og holder af at undervise
 Har ledelseserfaring gerne med en ledelsesuddannelse
 Er nysgerrig på elevers og ansattes holdninger
 Har erfaring med strategisk planlægning og solidt kendskab til almindelige gymnasieadministrative opgaver
 Er pædagogisk udviklingsorienteret
 Har gennemslagskraft, og er samtidig åben, lyttende og medinddragende over for både
elever og ansatte
 Har gode kommunikations- og formidlingsevner
 Besidder evne til at bevare overblikket og har en skarp analytisk sans
 Er god til at følge en sag fra idé til implementering
 Har personlig integritet og godt humør
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller
etnisk baggrund.
Vi opfordrer dig til at læse mere om Det frie Gymnasium på www.detfri.dk. For yderligere
oplysninger kontakt rektor Sara Mac Dalland, tlf.: 2876 1325, sd@detfri.dk
Jobopslaget er udarbejdet i et udvalg med deltagelse af elever, ledelsen, TAP’ere og undervisere.
Til jobsamtalen vil alle disse grupper også være repræsenteret.
Ansøgning
Ansøgningen sendes via gymnasiejob.dk. Der er ansøgningsfrist den 4. januar 2021 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler i to runder. Første samtale er den 11. januar 2021, og anden
samtale er den 18. januar 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
Tiltrædelse pr. den 1. marts 2021.
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