
Egedal Gymnasium og HF søger uddannelsesleder 

Vi tilbyder dig plads i en ny ledelse, hvor du får mulighed for at være med til at 
sætte dit præg på en kultur, der er under opbygning og kendetegnet ved en 
uhøjtidelig, tillidsbaseret, munter og direkte ledelsesform, hvor sparring, 
refleksion og resultatorientering er nøgleord. 

Egedal Gymnasium & HF består af knap 900 elever og ca. 110 ansatte. Skolen er 
kendt for et højt aktivitetsniveau, et udviklingsorienteret og dialogisk miljø og en 
meget stærk sammenhængskraft. Vores elever kommer primært fra Egedal 
Kommune, hvis grundskoler og kulturliv vi har et tæt forhold til. Vi fokuserer på 
kvalitet i elevernes læring og på en dannelse, som giver dem adgang til viden, til 
sig selv og til en plads i verden.  

 Dine arbejdsområder vil ligge inden for tre felter: 

· Personaleledelse – du skal være nærmeste leder for ca. 20 medarbejdere 

· Pædagogisk udvikling – du skal være med til at udvikle kvaliteten i elevernes læring 
under nye rammer 

· Administrativ styring – du skal deltage i forskellige former for planlægning, 
indberetning og styring i det administrative maskinrum. 

 Vi forventer, at du har: 

- Erfaring med ledelse 

- Kendskab til og indsigt i stx- og  især hf-uddannelsen 

- Stærke IT-kompetencer (lectio, google m.v.) 

- Gennemslagskraft og samarbejdsevner 

- Mod, vilje og evne til at tage ansvar og drive processer 

- Evnen til at kommunikere klart og opsøge dialog 

- Faglighed som du har lyst til at bringe i spil 

- Mod på at håndtere pres og dilemmaer i effektiviserings- og sparetider 

Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst for pædagogiske ledere, og forventet 
tiltrædelse er 1. juni 2018.  



Ansøgningen skal stiles til Rektor Henrik Madsen senest fredag den 6. april 2018  kl. 
12.00. Mail: ansoeger@egedalgym.dk. 

Adresse: Gymnasievej 1, 3660 Stenløse. Tlf. 47 18 33 00. 

I ansættelsesprocessen vil der indgå flere samtaler. Første runde af samtaler finder sted 
mandag den 16. april 2018. Anden runde finder sted torsdag den 19. april 2018. 

 


