Afdelingsleder til intern skole med miljøterapeutisk behandling
På grund af et fortsat stigende elevtal og med Egholt Skolens fortsatte udvikling for øje,
søger vi en afdelingsleder, der kan starte d. 1. marts 2019 eller gerne før.
Egholt Skole henvender sig til normalt begavede børn og unge i alderen 6-18 år, der
har massive emotionelle og psykosociale udfordringer og kan have haft/har kontakt
med børne- og ungdomspsykiatrien. Egholt består udover skolen af: STU, opholdssted
for børn og unge fra 6-18/23 år, et bo- og dagtilbud for unge voksne samt et økologisk
landbrug.
Du vil blive en del af Egholts samlede ledergruppe og referere til skolechefen.

Vi søger en læreruddannet afdelingsleder, der:
•
•
•
•
•

Har erfaring og/eller stor lyst til at arbejde med ledelse på afdelingslederniveau
Har kendskab til miljøterapi
Har erfaring med FP9 og evt. STU
Kan varetage administrative opgaver
Er fortrolig med målgruppen og kan udforme elevplaner, bl.a. ud fra Fælles Mål

Kan du:
•
•
•
•
•
•

Organisere, inspirere og strukturere?
Tage lederskab og træffe svære beslutninger?
Kombinere teori og praksis?
Gå balancen mellem at undervise og at lede?
Skabe gode relationer til medarbejdere, elever, forældre, kolleger og øvrige
samarbejdspartnere?
Udtrykke dig klart i tale og på skrift?

Så kan vi tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø
Et engageret lærer- og ledelsesteam
En attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og god energi
Personlig og faglig supervision samt ledelsessupervision
Intern 2-årig miljøterapeutisk uddannelse
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter, der
udleveres ved ansættelse

Vi arbejder:
•
•
•
•

I teams, der samarbejder bredt om alle opgaver
Tværfagligt og aldersintegreret ud fra elevernes behov
Miljøterapeutisk ud fra klare rammer, struktur og forudsigelighed
Mentaliseringsbaseret ud fra en ressource- og relationsorienteret pædagogik,
hvor læring og miljøterapi går hånd i hånd gennem en integreret og helhedsorienteret indsats

Kan du samtidig manøvrere i et travlt og til tider uforudsigeligt miljø, og har du et
optimistisk sind, så er det måske lige dig, vi søger.
Send din ansøgning mrk. ”afd.leder” elektronisk til adm@egholt.dk , vedhæftet cv,
dokumentation for uddannelse og evt. udtalelser og referencer. Den skal være os i
hænde senest mandag d. 21. januar kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 28. januar (1. runde) samt d. 29. januar om
aftenen (2. runde). For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at
kontakte skolechef Gitte Larsen på tlf.nr. 57638601.
www.egholt.dk

