Evje Folkehøgskole skal etableres på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune og er godkjent av
Kunnskapsdepartementet for oppstart høsten 2019. Skolen er en frilynt folkehøgskole med plass
til 100 elever, og er organisert som et ideelt aksjeselskap. Skolen har en spennende profil med fokus
på «Livsstil – mestring – deltakelse». I disse dager igangsettes bygging av nytt internat. I tillegg vil
skolen disponere andre bygg på Evjemoen. Evje har et stort mangfold av aktivitetstilbud, vakker
natur, og ikke minst gjestfrie innbyggere.

Rektor
Vi søker nå en rektor/daglig leder som vil være med på en
spennende reise med å etablere og utvikle Evje Folkehøgskole.
Vi søker deg som:
•
•
•
•
•
•

Har ledererfaring, gjerne fra folkehøgskole eller skolesektoren
Har forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet
Har høyere utdanning innenfor pedagogikk og/eller relevant arbeidserfaring
Kan vise til gode resultater fra organisasjonsutvikling
Kan lede endringsprosesser og drive skoleutvikling
Er en synlig leder som involverer, skaper engasjement og gir tillit
i møte med elever og medarbeidere
• Har god økonomiforståelse

Vi legger vekt på at:
• Du er en engasjert og motiverende leder som kan utvikle skolen sammen
med dyktige medarbeidere
• Du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
• Du er inkluderende, trygg og trives sammen med ungdom
• Du har godt humør og evne til å skape et godt samarbeidsklima

Ansvarsområde
•
•
•
•

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder
Rektor er ansvarlig for den daglige driften og at skolen drives i samsvar med lover,
forskrifter og gjeldende avtaler. Evne til å profilere skolen
Rektor er forpliktet på skolens visjon, verdigrunnlag og formål
Rektor har det overordnede personalansvaret

Vi tilbyr en spennende og utviklende jobb med gode lønnsbetingelser og
pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det vil bli utarbeidet en nærmere
funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Tiltredelse: Senest 1. januar 2019

Nærmere opplysninger om stillingen gis av styrets leder Alf Tore Moen, telefon 92 83 81 61.
Søknad sendes med CV, referanser til Evje Folkehøgskole v/styrets leder, Jørgen Løvlands veg 5, 4735 EVJE
Søknadsfrist: 28.09.2018
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