
                                                                                                                             

Skoleleder 

Bøgetorp søger for Strandmølleskolen, Assens 

 

Strandmølleskolen, der for nylig fejrede sit 140-års jubilæum, er en forældrestyret privatskole beliggende i 

Assens by. Skolen kendetegnes i dag ved et højt niveau, hvad angår faglighed og daglig trivsel 

 

Strandmølleskolen tilbyder SFO, indskoling (0.-3. klasse), samt undervisning og afgangsprøve op til og med 

overbygningen (9. klasse), og har plads til 340 elever 

Skolen skal sige farvel til deres skoleleder gennem 30 år, da denne har valgt at gå på pension. Skolens 

bestyrelse ønsker i samarbejde med den nye skoleleder, at sikre den fremtidige udvikling i tråd med skolens 

værdier og videreføre den positive udvikling skolen er i. 

Vi forventer, at du har: 

• Solid ledelseserfaring fra anden privatskole (evt. frie skoleverden) 

• Erfaring med ledelse og udvikling af ansatte i en privatskole 

• Detail kendskab til daglige driftsopgaver på en privatskole med en begrænset administration. 

• God erfaring med situationsbestemt ledelse, med en naturlig præference for uddelegering af ansvar 
og opgaver samt selv tage fat, når det er påkrævet. 

• God erfaring med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med alle relevante 
interessenter; elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte 

• Har indsigt i og erfaring med økonomisk styring og ledelse. 

• Erfaring med projektledelse (vil være en fordel). 

• Erfaring med og lyst til at opbygge og vedligeholde netværk med samarbejdspartnere i kommune, 

relevante skoler samt øvrige eksterne interessenter. 

Vi tilbyder: 

• Stor mulighed for faglig og personlig udvikling,  

• En skole med en sund økonomi, 

• En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for skolen, 

• En skole med gode faciliteter, 

• En skole med et positivt image – rigtig god elevtilslutning, 

• En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse, 

• En skole, som indeholder mange muligheder for en fortsat spændende udvikling, 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at kontakte 

chefkonsulent John Ungermand på 20308058 eller partner Leo Bøgeholm Madsen på 21450727. 
 
Send din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver de ideer du har for Strandmølleskolen, din 
begrundelse for netop at fremhæve disse ideer, samt med afsæt i et detaljeret CV, kort skitsere dine 
kompetencer i forhold hertil. Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail 
til job1903@bogetorp.com senest onsdag den 29. maj 2019  
 

http://www.bogetorp.com/

