
Afdelingsleder
Da vores afdelingsleder, Lars Bang, efter 38 års imponerende virke på 
skolen har valgt at gå på pension, søger vi pr 1. maj hans afløser.

Vi søger en dedikeret, fuldtids afdelingsleder, der kan indgå i vores 
ledelsesgruppe på i alt 7 personer. Som udgangspunkt skal du være 
interesseret i ledelse og skoleudvikling generelt og have kompetencerne til 
at lede og agere professionelt. Den ledige stilling er lige nu til mellemtrinnet, 
hvor vi har 300 elever fra 4. - 6. klasse, men på sigt kan der evt. blive 
tale om en anden afdeling. I sagens natur vil der være et tæt samarbejde 
med indskoling og overbygning - og naturligvis også med den øvrige 
ledelsesgruppe.

Vi har som skole et stærkt fokus på samarbejde, både internt og i.f.t. en 
række eksterne samarbejdspartnere og netværk, og det skal vores nye 
afdelingsleder kunne se sig selv i. Som privatskole ser vi også os selv som 
en virksomhed - en virksomhed, der skal skabe en økonomisk grobund for 
vores mange udviklingsprojekter, pædagogiske tiltag og faciliteter.  

Vi søger en afdelingsleder, der:

 har lyst og overblik til at løse ledelsesopgaver både selvstændigt og  
 sammen med andre

 har interesse for forskellige nødvendige administrative opgaveområder

 er interesseret i at løse både driftsopgaver og strategiske opgaver

 er udadvendt, har humor og blik for omgivelserne, også uden for skolen

 er dygtig til det tætte forældresamarbejde

 trives med personaleledelse og er god til at lytte og samtidig sætte retning

 har høje ambitioner både i forhold til egne præstationer, medarbejder- 
 gruppen og deres trivsel

 sætter elevernes trivsel og faglighed højt

 er god til at kommunikere på skrift og i tale

 har øje for, at bl.a. innovation, entreprenørskab og kreativitet er nye  
 vigtige elementer i læring og i faglighedsbegrebet 

 har fokus på skoleudvikling generelt, og specifikt i.f.t. skolens værdigrundlag

 er omstillingsparat og kan trives i en til tider hektisk hverdag med mange  
 bolde i luften

Vi har en engageret og kompetent personalegruppe, og hos os er der 
en direkte sammenhæng mellem trivsel og læring. Vi er en dynamisk 
ledelsesgruppe, der har et fælles syn på ledelse og samtidig har stor fokus 
på, at vi til stadighed skal udvikle os både personligt og som gruppe. 
Du skal som ansøger være indstillet på, at vi i samarbejde med en ekstern 
partner vil bede dig lave en profilanalyse.

Ansøgning sendes senest fredag 19. marts kl. 10 i et samlet dokument til: 
job@randersrealskole.dk

Samtaler afholdes torsdag 25. marts (tidspunkt for profilanalyse følger).  
Evt. samtale nr. 2 afholdes fredag 26. marts.

Evt. spørgsmål: Skoleleder Hans Myhrmann (8712 3230 / 2162 9463)  
eller udviklingschef Christian Møller (8712 3230 / 2722 0773). 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.

Vær med til at udvikle Danmarks største privatskole:

Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med alle de muligheder, 
dét giver. Med sine 150 år er det en traditionsrig, men også moderne skole. 
Vi er en privat grundskole med klare målsætninger og solide værdier som 
gensidig respekt og høje krav til faglighed i undervisningen.
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