
Ansøgere til stillingen forventes at aflægge skolen besøg inden ansøgningsfristens udløb.   

Se vores hjemmeside på www.gylling-efterskole.dk , hvor du også kan kigge med på vores Facebook. 

 

     

Gylling Efterskole søger ny viceforstander 

Da vores nuværende viceforstander overgår til en stilling som AKT- og trivselsvejleder på skolen, har vi brug for en 

ny engageret leder på holdet 

Vi søger en dygtig viceforstander, som med høj faglighed og erfaring indenfor, eller talent for ledelse, kan tiltræde på 

Gylling Efterskole 1. maj 2019. På Gylling Efterskole vil du blive en del af en succesfuld skole med stærke rødder i det 

Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn, hvor fællesskab, ligeværd, dialog og positive forventninger til hinanden er 

nøgleord. Gylling Efterskole har som ambition at gøre en afgørende menneskelig og faglig forskel for de unge, hvis 

veje vi krydser i et skoleår eller to. Gylling Efterskole er Danmarks største efterskole for ordblinde unge.  

Vi tilbyder:  

* fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau inden for alle faggrupper på skolen 

* rigtig gode undervisnings- og levefaciliteter for skolens 131 unge og personalet i skønne omgivelser tæt på hav og by 

* et spændende og ambitiøst pædagogisk miljø, og en skole med tydelige rammer og retning 

* faglig opdatering og efteruddannelse 

* en lederstilling hvor vagt og undervisning (gerne matematik/engelsk) på sigt indgår som ca. 1/3 af stillingen.  

Du har:  

* stærke faglige kvalifikationer og erfaring med, eller talent for ledelse 

* interesse for både administrative og pædagogiske ledelsesopgaver 

* ambition om at gøre en afgørende forskel for andre mennesker  

* lyst og evne til samarbejde og udvikling og har et positivt livs- og dannelsessyn, hvor du ser muligheder frem for 

begrænsninger 

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og L.C. Lønindplacering forventes at ligge i 

intervallet mellem kr. 480.000-500.000 + evt. tillæg. Der indhentes straffe- og børneattest i forbindelse med indstilling 

til ansættelse. 

Din ansøgning sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, 8300 Odder, mrk. ”Ansøgning viceforstander” eller pr. 

mail til ge@gylling-efterskole.dk i én samlet pdf-fil. Den skal være os i hænde senest søndag d. 24. februar 2019. 1. 

runde samtaler forventes afholdt 11. marts 2019, 2. runde 20. marts 2019. Der vil blive stillet en opgave til 2. runde.  

Yderligere oplysninger om stillingen, og om Gylling Efterskole, fås ved henvendelse til viceforstander Stine Kridal på 

8655 1644/2921 1644 eller forstander Niels Kridal på 8655 1644/2015 1644.  

http://www.gylling-efterskole.dk/
mailto:ge@gylling-efterskole.dk

