
Uddannelseschef  

Vejen Business College 

Da uddannelseschefen gennem 23 år er blevet ny forstander på skolen, søges en afløser for uddannelseschefen 

pr. 1. august 2019 eller efter aftale. 

Stillingen: 

Uddannelseschefen refererer til skolens forstander og har det daglige ansvar for skolens hhx, eux og eud 

uddannelser.  

Uddannelseschefen skal i samarbejde med forstanderen og skolens medarbejdere sikre en fortsat positiv udvikling 

af skolen og dens uddannelsestilbud. Uddannelseschefen skal fastholde og udvikle Vejen Business College som en 

attraktiv arbejdsplads baseret på værdierne ansvarlighed, samarbejde, tillid, ordentlighed og nærvær. 

Kvalifikationer: 

Den ideelle ansøger: 

- har relevant ledelseserfaring samt interesse for og indsigt i uddannelsesmæssige forhold 

- har lyst til pædagogisk nytænkning og tilrettelæggelse 

- har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med pædagogikum inden for de gymnasiale 

uddannelser og eventuelt en lederuddannelse på diplom eller masterniveau 

- har en bred drifts-, økonomi- og regnskabsforståelse 

- har en åben, anerkendende, inddragende og kommunikerende ledelsesstil  

- har evnen til at kunne motivere og udvikle såvel undervisere som administrative medarbejdere samt 

medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø 

- har gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner samt gennemslagskraft    

Arbejdsopgaver: 

Arbejdsopgaverne er af både ledelsesmæssig og administrativ karakter og omfatter blandt andet: 

- Fagfordeling på hhx, eux og eud 

- Ansvarlig for at skolens ungdomsuddannelser planlægges, gennemføres og evalueres i  

henhold til det altid gældende regelsæt 

- Eksamensplanlægning sammen med administrative medarbejdere 

- Personaleledelse af lærere/administrative medarbejdere tilknyttet hhx, eux og eud, herunder ansvarlig for 

gennemførelsen af MUS-samtaler 

- Sammen med skolens bestyrelse og forstander medvirke til udarbejdelsen af Vejen Business Colleges 

fremtidige strategi 

- Ansvar for det pædagogiske arbejde/udvikling på Vejen Business College 

- Dagligt budgetansvar for hhx, eux og eud    

- Planlægning, gennemførelse og opfølgning på elevtrivselsundersøgelser og undervisningsevalueringer 

- Ledelsesrepræsentant i forskellige interne/eksterne arbejdsgrupper 

Løn og ansættelsesvilkår:  

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse. Stillingen aflønnes efter lønramme 35 + 

tillæg.  

Ansøgning: 

Alle ansøgninger behandles fortroligt. Alle interesserede uanset personlig baggrund kan søge stillingen. 

Ansøgningen skal sendes til Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen att.: Bestyrelsesformand Ole 

Stubbe eller på mail til av@vejenbc.dk. Mærk ansøgningen med ”uddannelseschef”. 

Ansøgningsfrist og yderlige information:  

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest mandag d. 13. maj 2019 kl. 12.00. Yderligere oplysninger om 

stillingen kan fås hos skolens forstander Morten Kornerup-Bang på direkte tlf. 7696 1892 eller mobiltlf. 2122 2386. 
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