
Simmersted Friskole og Fribørnehave søger en viceskoleleder til januar 2018 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Har du en anerkendende og positiv tilgang til ledelse? Brænder du for at 
udvikle god skole, og kan du bidrage med struktur, overblik og humor?    
Så kan vi tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fokus på trivsel, gode 
kollegiale relationer og udviklingsmuligheder. 

Vi søger en viceskoleleder, der er læreruddannet og har lyst til at arbejde med 
ledelse. Du skal være pædagogisk visionær, have gode relationskompetencer  
og være optaget af at skabe god skole for alle.  
Stillingen består af undervisning og ledelsesopgaver. I samarbejde med 
skolelederen vil du indgå i sparring om skolens drift og udvikling, herunder 
økonomi, budget og skoleårets planlægning.  
Kan du undervise i engelsk, matematik og musik vil det være en fordel. 

Simmersted Friskole har 128 elever og en SFO, der i øjeblikket tæller 40 børn. 
Vi er en værdibaseret skole, der bygger på et Grundtvig-Koldsk skolesyn, med fortælling, sang og historie  
som vigtige elementer. 
Her er der tid og plads til den enkelte, samtidig med at fællesskabet og respekten for hinanden er en naturlig  
del af dagligdagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lyder dette interessant, så send din ansøgning med relevante bilag via Ofirs jobportal 

Ansøgningsfrist d. 19. nov. kl. 12.00. Ansættelsessamtaler fra d. 21.nov 

Yderligere oplysninger ved bestyrelsesformad Carsten Friis 6154 1863 i uge 42-43 

Eller skoleleder Anne Mette Skjoldemose 74506122 / 30327122 i uge 44-45-46 

 

 

 

 

 

Vi forventer at du:  

 Har lyst til udvikle dine evner indenfor 
kommunikation og ledelse 

 Har en positiv tilgang til både mennesker og 
arbejdsopgaver 

 Har evne til at inspirere og engagere 
medarbejderne 

 Er god til at kommunikere med både elever 
personale og forældre 

 Er i stand til at sætte retning og følge op på mål  

 Er god til matematik, økonomi, Excel og it 

 Kan lide at undervise 

 Vil bidrage positivt til vores fællesskab, hvor vi 
værner om åbenhed, den gode tone og 
respekten for hinandens forskellighed 

 Bakker op om skolens værdigrundlag og måden, 
vi driver skole på 

 

Er du blevet nysgerrig så kig forbi eller ring. 

 

Vi kan tilbyde: 

 En flok skønne elever, der er nysgerrige og 
videbegærlige 

 En livlig kollegaflok, hvor det gode humør og 
fagligheden er i top, og hvor fællesskabet 
forpligter 

 En fleksibel hverdag med både undervisning og 
ledelsesmæssige opgaver 

 Et godt og tæt samarbejde med Fribørnehaven  

 En sund, forældredrevet friskole, hvor der også 
er plads til dine konstruktive indspark 

 Godt samarbejde med bestyrelsen 

 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende 
overenskomst 

 Ansættelse pr. 1. januar 2019 

 

Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, 6500 Vojens. Tjek skolens hjemmeside her 

https://simmerstedfriskole.skoleporten.dk/sp

