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Thy Privatskole søger en afdelingsleder med primær tilknytning til vores børnehus. 
 
Stillingen er på 37 timer.   
 
Tiltrædelsesdato: 
Tiltrædelse den 15/8 2018  
 
Thy Privatskole er en selvejende institution for hele Thy. Institutionen består af en vuggestue, en 
børnehave, en skole med overbygning samt en SFO. På Thy Privatskole er kerneopgaven på tværs af 
afdelingerne faglig udvikling, ordentlighed og det at gøre sig umage. Det er vigtigt for os, at faglig læring 
allerede starter i vores børnehus, og vi skal facilitere, at børnene uanset alder indgår i læringsfællesskaber. 
 
I børnehuset er der pt. 14 børn i vuggestuen og 35 børn i børnehaven. Vi er i øjeblikket 10 engagerede og 
dedikerede medarbejdere med primær tilknytning til børnehuset, og 23 ansatte i hele organisationen.  
 
På Thy Privatskole består ledelsen af skolelederen, en souschef samt en afdelingsleder. Dine opgaver som 
afdelingsleder vil primært komme til at være i børnehuset. Du bliver en del af et ledelsesteam, og derfor vil 
du også blive en vigtig brik i organisationens udvikling som helhed. Det er vigtigt for Thy Privatskole, at 
beslutningsprocesser er involverende og anerkendende, men samtidig vil organisationen altid være øverste 
barre for beslutninger.  
 
Som leder ved Thy Privatskole gør du dig umage, du brænder for læring og er synlig og tydelig som leder. 
Med andre ord, så skal medarbejdere og forældre kunne se Thy Privatskoles værdisæt gennem din ledelse. 
 
Vi forventer: 

• At du har en pædagogisk uddannelse, gerne suppleret med ledelsesuddannelse.  

• At du er fagligt og teoretisk velfunderet.   

• At du kan være med til at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis. 

• At du kan igangsætte, fastholde og videreudvikle pædagogiske processer.  

• At du kan fastholde og styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

• At du går foran, er synlig og kan stå inde for Thy Privatskoles værdisæt.  

• At du kan have mange bolde i luften og bevare overblikket. 
 
Jobkrav: 

• Du skal løbende gennemføre arbejdstilrettelæggelse for personalet i børnehuset. 

• Du skal planlægge og gennemføre forældremøder og forældresamtaler.  

• Du skal være medskaber af en aktiv evalueringskultur.  

• Du skal sikre handlekraft og beslutningsmuligheder i det daglige arbejde, så det relaterer sig til den 
pædagogiske virkelighed.  

• Du varetager pædagogiske opgaver på gulvet.  
 

Vi tilbyder: 

• En spændende arbejdsplads, der er i rivende udvikling. 

• Mulighed for faglig udvikling. 
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• Engagerede og dygtige medarbejdere, der brænder for Thy Privatskoles kerneopgaver. 

• En forandringsorienteret organisation med store ambitioner.  
 

Løn- og ansættelsesforhold 
Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
 
Yderlige oplysninger 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Thomas Smidt Dissing på mail tsd@thyprivatskole.dk 
eller på tlf.: 69 13 35 33, mobil: 53 69 60 50  
 
Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 4. maj 2018 – kl. 12.00 – ansøgningen sendes elektronisk på tsd@thypivatskole.dk - første 
samtalerunde forventes tirsdag d. 8. maj 2018 og evt. anden samtalerunde tirsdag d. 15. maj 2018  
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