ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE SØGER VICESKOLELEDER
Om jobbet
Som viceskoleleder på Roskilde private Realskole er du en vigtig del af ledelsen af en skole, der har
fokus på høj faglighed og elevernes trivsel, samt en målsætning om at give vores elever det bedste
udgangspunkt for at komme videre i uddannelsessystemet som ansvarlige, innovative og
livsduelige unge med et solidt fagligt overskud.
Sammen med skolelederen og SFO-lederen/indskolingskoordinatoren har du ansvaret for at drive
skolens pædagogiske udvikling, administrationen af skolen og den daglige drift.
Din profil
Vi forventer, at vores nye viceskoleleder









Er læreruddannet og har solid undervisningserfaring
Har erfaring med vejledning, pædagogisk- og personalemæssig ledelse
Har stærke administrative evner og gerne erfaring med at planlægge et skoleår
Har pædagogisk indsigt, visioner og kan tage hånd om den fagfaglige udvikling på skolen
Ser evaluering som et væsentligt arbejdsredskab
Er igangsættende, systematisk og struktureret
Har overblik og er god til at følge sager til dørs
Er åben, humoristik, positiv og har en lyttende og anerkendende tilgang

Derfor skal du vælge os
Roskilde private Realskole er en velfungerende og traditionsrig skole beliggende midt i Roskilde by
med udsigt til fjorden. Vi har 354 elever fordelt fra 0. - 10. klasse og SFO fra 0. – 3. klasse samt 38
dedikerede medarbejdere. Skolen har en fagfaglig profil, der vægter de boglige fag højt. IT i
undervisningen er centralt og vi benytter mange læringsportaler. Vi er en skole i udvikling og vi er
ivrige efter at højne vores faglige profil, samtidigt med at vi har fokus på elevernes trivsel. I det
kommende skoleår arbejder vi med en revidering af vores timefordelingsplan og en læseplan for
hvert enkelte klassetrin, der understøtter trivslen og det sociale liv i hver eneste klasse. Det er et
fokuspunkt, at alle elever får deres faglige potentiale udnyttet optimalt og at alle medarbejdere
samarbejder med dette for øje.
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Vi tilbyder dig








Et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
En plads i et reflekterende ledelsesteam med humor, højt til loftet og fokus på fleksibilitet,
udvikling og læring
En velrenommeret skole med solid økonomi og velholdte fysiske rammer
En motiveret elevgruppe i et undervisningsmiljø præget af tryghed, trivsel og lyst til at lære
En positiv og engageret forældregruppe, der bakker op om skolens værdigrundlag
En dygtig, ambitiøs og medskabende medarbejdergruppe
Frihed til ledelse, ansvar i jobbet og et godt samarbejde med en interesseret og engageret
skolebestyrelse

Yderligere informationer
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Klaus Espersen på tlf. 31 26 31 02 eller
bestyrelsesformand Allan Corfitsen på tlf. 24 46 26 69. Læs mere om skolen på vores hjemmeside
www.rprroskilde.dk
Stillingen ønskes besat snarest eller senest d. 1. november 2018. Løn- og ansættelsesforhold i
henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 30. august fra kl. 12.00 og d. 11. september fra kl. 16.00
Ansøgere der går til anden runde, bliver bedt om at foretage en DISC-profil test.
Ansøgningsfrist
Send ansøgning, CV og relevante bilag på mail til Roskilde private Realskole: rpr@rprroskilde.dk
senest d. 13. august 2018 kl. 12.00.
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