
Afdelingsleder søges. 

Vores meget dygtige og særdeles afholdte afdelingsleder har besluttet sig for at søge pensionens glæder 

ved udgangen af året 2014. 

Vi søger derfor en god og kvalificeret afløser. Stillingen er principielt ledig pr januar 2015, men vi påregner 

nu ikke en ansættelse før 1. februar. 

Vi er en stor, privat skole med en smuk søgning og fornuftig orden i forholdene. Vi hylder at være en skole, 

der sætter undervisning op som en absolut; der er det vi lever for og af. Vi har mange dejlige børn, en vel 

op bakkende forældrekreds og et vidende og arbejdsomt personale. Vi går ikke rundt og klager! 

Vores nye afdelingsleder skal ville ledelse og administration i skøn samdrægtighed. Skoledelsen er 

sammensat af skoleleder samt 2 afdelingsledere; den endelige arbejdsfordeling vil være afhængig af 

personudvælgelsen – men i tænkningen her og nu indgår daglig ledelse af skolens udskoling, administrative 

opgaver samt en god håndfuld undervisningstimer. Intet er dog statisk, opgaver kan ændre karakter både 

ved ansættelse og senere hen. Vi tror meget på, man som ansat på vor skole skal arbejde med dét, man kan 

og holder af. 

Vi søger en person, der står solidt på to ben – og som kan bevæge samme! Vi søger at være en lyttende 

ledelse, der samtidig er yderst bevidst om netop ledelsens ansvar for at holde kurs og ind imellem stikke en 

ny ud. Lyst og vilje kan gerne være udslagsgivende ord.  

Læreruddannelse skal der til - en diplom i ledelse er intet krav, men den skal nok tages på et tidspunkt; det 

giver godt! Til gengæld er humor så sandelig en naturnødvendig egenskab at medbringe her – vi har faktisk 

og heldigvis let til smil, bemærkninger med munterhed og andet livsbekræftende snak.  

Spørgsmål besvares gerne – en rundvisning kan det også blive til. Henvendelse til Jørgen Korsager Green 

eller Michael Dam-Jensen. 

Vi vil gå efter at afholde 1. samtalerunde i uge 50 – da det er en lederstilling, bliver der en anden runde, 

som vi påtænker at afholde i uge 51. 

Ansøgning fremsendes senest 0112 – 2014 klokken 11.00 til skolens mail: taastrup.realskole@t-r.dk 
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