Rektor med pionerånd til Hovedstadens Kristne Gymnasium
Bestyrelsen for Hovedstadens Kristne Gymnasium søger en energisk og visionær leder, der kan træde ind
i rollen som rektor for vores kommende nye uddannelsestilbud i hovedstaden med studiestart 2018.
Stillingen er en unik mulighed for at være med til at skabe et uddannelsestilbud, hvor det kristne
menneskesyn er det bærende i skolens værdigrundlag. Vi ønsker at skabe en skole og et studiemiljø, som er
funderet i den kristne tradition, som den er udtrykt i Bibelen, og som den forstås i den fælleskirkelige
apostolske trosbekendelse. I samarbejde med bestyrelsen og vores deltidsansatte uddannelseskoordinator
får du mulighed for at sætte et afgørende præg på udformningen af et sådan uddannelsestilbud.
Vi ønsker at besætte stillingen med en leder, som kan etablere den afgørende slutspurt i arbejdet med at
nå i mål med vision og strategi for HKGYM. Blandt opgaverne, der venter forud for studiestart i 2018, kan
nævnes:
-

At etablere det rigtige hold medarbejdere, herunder ansættelse af lærere.
At etablere skolens fysiske rammer i samarbejde med bestyrelsen og eksterne rådgivere.
At etablere administrative funktioner, processer og forretningsgange.
At fortsætte HKGYM’s gode dialog med ministeriet omkring skolens årsplan og økonomi.
At arbejde med strategien for skolens kommunikation og dialog med de kristne menigheder og
friskoler.
At bidrage til arbejdet med at opbygge en aktiv skolekreds.
At bidrage til arbejdet med at værge elever samt at etablere netværk og dialog med kommende
elever og deres forældre.
At fastlægge skolens fremtidige arbejde med kvalitet og pædagogisk udvikling.

Da vi ønsker at etablere en skole med et højt fagligt niveau og med fokus på iværksætteri og
samfundsansvar, bliver en af de vigtige opgaver for en ny rektor at få omsat denne vision til en bæredygtig
strategi og konkret plan.
Ligeledes er det før skolens start vigtigt, at rektor sammen med bestyrelsen får lagt en strategi og plan for,
hvordan skolen får etableret et kristent uddannelses- og studiemiljø, hvor den bibelske livsforståelse har en
synlighed i hverdagen: Et udadvendt og samfundsudrustende studiemiljø, der udfordrer eleverne til aktivt
at deltage i samfundet, samt til at reflektere og være bevidste og afklarede med den kristne tro i deres eget
liv.
Som rektor er du med reference til bestyrelsen ansvarlig for HKGYM’s daglige drift og udvikling.
En lige så vigtig del af dit fremtidige virke er at være gymnasiets ansigt udadtil på en naturlig og
tillidsvækkende måde. Du skal netværke med og bygge bro til de kristne friskoler og de kristne menigheder,

som er bagland og kilden til skolens eksistens og vækstgrundlag. Endvidere skal du arbejde aktivt for at
blive en del af undervisningsmiljøet i hovedstaden for herigennem at synliggøre HKGYM.

Der vil blive lagt vægt på følgende kompetencer ved ansættelsen af vores nye rektor:

Faglige og ledelsesmæssige kompetencer
-

-

Det er væsentligt for varetagelse af rektorstillingen, at du har indsigt i undervisningssektoren og
ledelsesmæssig erfaring, samt at du formår at anvende din viden og erfaring i arbejdet på at udvikle
HKGYM.
Du skal kunne undervise i minimum et af skolens udbudte fag og have pædagogikum.
Du har en motiverende ledelsesstil, der sikrer begejstring og samarbejde blandt medarbejdere og
elever. Sammen kan I opfylde skolens vision om at være et gymnasium med et højt fagligt niveau.
Du ved, hvordan du skaber faglig og pædagogisk udvikling i samarbejde med medarbejdere og den
øvrige ledelse.
Du har blik for vigtigheden af vidensdeling og den kultur, det fordrer.
Du har et godt overblik over en uddannelsesinstitutions økonomiske og administrative vilkår og en
udpræget forståelse for vigtigheden af sikker drift.
Du kan tænke økonomi – ikke mindst i forhold til, hvordan økonomi og pædagogik spiller sammen –
og du formår at udnytte mulighederne heri.
Du er i stand til at fremlægge udviklingsscenarier i relevante fora med henblik på at få mest muligt
ud af pengene til fag og pædagogik.

Personlige kompetencer
-

-

-

Du skal kunne tilslutte dig skolens værdigrundlag og vedtægter, og du skal gennem personlig
handling kunne skabe et miljø på skolen, som fremmer og tjener dette grundlag blandt elever og
medarbejdere.
Du har et entreprenant gen, som gør, at du kan stå i spidsen for og lede udviklingen af
Hovedstadens Kristne Gymnasium.
Du har nemt ved at skabe overblik og struktur.
Du er løsningsorienteret og kan på tillidsvækkende vis være den samlende kraft på skolen.
Du er en dygtig kommunikator – én, der formår at praktisere god kommunikation både udadtil og
indadtil.
Du formår at tænke visionært og at eksekvere skolens strategi.
Du er et udadvendt og behageligt menneske og derfor god til at agere i mange forskellige
samarbejdskonstellationer, hvor du kan fremme skolens vision og idéer samt kristne værdigrundlag
og menneskesyn.
Du er dygtig til at lytte til unge mennesker, og du formår på relevant vis at omsætte deres behov til
en praktisk dagligdag på gymnasiet.
Du er af natur ambitiøs og energisk, hvilket virker ”smittende” på dine omgivelser.

-

Du er en god og lyttende sparringspartner for dine dygtige medarbejdere.
Du er god til at sætte i værk, og formår på en involverende måde at engagere dine medarbejdere.
Du har evner til at få de mennesker, som du virker med og igennem, til at føle sig værdsatte og
respekterede.

Ansættelsen vil ske på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem Staten og Djøf om lønog ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier.
Ansøgningsfrist er 15. august 2017. Vi forventer at gennemføre samtaler i første uge af september.
Ansættelse efter aftale. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt da Eik Bidstrup Dahl, tlf.: 30 10 10 78, eller
Lasse Skydstofte, tlf.: 29 83 16 16, eller skriv til uddannelseskoordinator Maria Lykke Andersen på
maria@hkgym.dk.
Ansøgning og CV sendes til bestyrelsen på job@hkgym.dk

