FOF Nord søger skoleleder
Et spændende lederjob, hvis du har lyst til at skabe rammer for menneskers udvikling.
Vi søger en ny leder til FOF Nord, der har lyst til at stå i spidsen for et kompetent team og sammen
med dem forme fremtidens bedste aftensskoletilbud. FOF Nord driver folkeoplysning i 8
nordsjællandske kommuner.
FOF Nords ledelse er forankret i en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra hver af de 8
kommuner. Bestyrelsen har en ambition om at ansætte en skoleleder, der kan fastholde, udvikle og
nytænke FOF Nord. Det er bestyrelsens ønske at udviklingen af FOF Nord sker med respekt for
folkeoplysningens traditioner og FOF’s værdigrundlag.
Den nye skoleleders strategiske og ledelsesmæssige udfordringer ligger i at udvikle skolen, så den
kommer til at være forankret lokalt i hver af de 8 kommuner med hver deres særkende. FOF Nord
skal have en synlig profil og fungere på et forretningsmæssigt grundlag.
Din faglige ballast:
•
•
•
•

En relevant længerevarende uddannelse
Gerne erfaring inden for undervisnings- eller formidlingssektoren
Dokumenteret ledelseserfaring
Erfaring fra det kulturpolitiske område

Du skal være i stand til at operere i et krydsfelt mellem lokalpolitik og netværk. Via dit personlige
drive skal du kunne udvikle nye kursus- og udviklingstilbud. Du skal have sans for at markedsføre
tilbuddene på en måde, der tiltrækker nye kunder. Du skal skabe rammer og rum, så du kan
tiltrække spændende og driftssikre undervisere, der byder ind med spændende emner. Du skal være
i stand til at skabe overblik for dig selv og andre. Og så skal du have en vis grad af politisk tæft!
På det personlige plan forventes det, at du fremstår som et afbalanceret, modent og helt menneske
med egenskaber som nedenstående:
•
•
•
•
•

Åben og imødekommende
Empatisk – i omgangen med andre mennesker!
Ærlig og loyal
Godt humør – evnen til at skabe glæde, motivation og engagement i organisationen
Handlingsorienteret og kunne træffe beslutninger

Det er også vigtigt, at du kan se dig selv være bærer af FOF´s grundlæggende værdier.

Aflønning sker i henhold til kvalifikationer og Undervisningsministeriets Lønbekendtgørelse.
Ansøgning sendes til Tine Sahlgren ts@fof.dk pr. mail senest 15. december 2018.
Kontakt: Bestyrelsesformand Søren Poulsen på tlf 6155 6645
FOF-Nord er en af 37 foreninger i regi af FOF, der arbejder med folkeoplysning. Vi har ca. 6.000
kursister årligt, beskæftiger ca. 200 undervisere og har 4 fastansatte medarbejdere.
FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund) er Danmarks største udbyder af folkeoplysning. Hvert år
henter 250.000 danskere viden, indsigt og oplevelser på vores kurser, foredrag og udflugter. FOF
blev stiftet i 1947.

