Troms fylkeskommune
Heggen videregående skole

Heggen videregående skole ligger i Harstad og er en studieforberedende skole med 6 paralleller studiespesialisering og en parallell med
musikk og drama. Skolen har litt over 500 elever og 85 ansatte.
Skolens visjon er å skape begeistring for læring, kunnskap og fellesskap. Skolens verdier er omtenksom, engasjert, kreativ og kunnskapsrik.
Se for øvrig www.heggen.vgs.no for mer informasjon om skolen.
Rektorer i Troms fylkeskommune utgjør et rektorfellesskap ledet av Fylkesutdanningssjefen. I de kommende årene er strategiplanen” Samspill
for læring” sentral for videregående opplæring i Troms, hvor hovedmålet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring,

Rektor
Rektor - Heggen videregående skole
Kvalifikasjonskrav
Vår nye rektor skal ha høyere utdanning, pedagogisk kompetanse og erfaring fra, og ha lyktes med pedagogisk ledelse. Lederutdanning fra
høyskole/universitet vil også bli vektlagt. Vi forutsetter at rektor har god kjennskap til gjeldende lov- og regelverk, og erfaring fra økonomi- og
personalarbeid. God relasjonskompetanse er viktig i en skole hvor alle har avgjørende betydning for resultatet.
Personlige egenskaper
Evne til å arbeide strukturert mot mål
Evne til å skape gode prosesser
Stor arbeidskapasitet, og gode evner til skriftlig og muntlig fremstilling.
Evne til å være tydelig, ta beslutninger og gjennomføre dem
Evne til å motivere, stille krav og gi tilbakemelding
Evne til å skape gode relasjoner og arbeidsglede
Vi tilbyr:
Mulighet for å jobbe i et godt fag- og arbeidsmiljø med høy kompetanse og viktige utfordringer.
Individuell lønn etter avtale.
Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger i Troms fylkeskommune.
Stillingen er en fast stilling.
Søknadsfrist: 08. mars 2018.
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli tlf : 975 88 140 / 77 78 80 19 eller personal- og
organisasjonssjef Tor Ødegård, tlf. 995 20018
Intervjudato: 22.03.2018
For tilsetting i videregående skole kreves politiattest.
Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr.
Offentlighetsloven.
Stillingen skal søkes elektronisk via link denne siden.
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