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1. Ny rektor til VUC Vest  

VUC Vests respekterede og anerkendte rektor har valgt at gå på pension, hvorfor vi søger hans efter-
følger til tiltrædelse den 1. januar 2022.  
 
VUC Vest er en veldrevet uddannelsesinstitution med høj faglighed, god trivsel både blandt medarbej-
dere, elever og kursister, og gennemførelsesgraden er høj. Organisationen er på i alt ca. 60 medar-
bejdere, heraf ca. 45 undervisere, ligeligt fordelt mellem HF og AVU.  
 
VUC Vest har den mindre organisations agilitet, og den flade, uformelle kultur betyder, at der kan 
besluttes og handles hurtigt, når situationen kalder på det.   
 
Det er skolens helt centrale ambition, at kursisterne oplever studiemiljøet udviklende og understøt-
tende. Der skal være plads til og respekt for den enkeltes særlige baggrund, situation og drømme for 
fremtiden, uanset hvem man er. Trivselsmålinger viser god succes på denne ambition. 
 
Bestyrelsen er godt sammenspillet og ”tonen”, og samarbejdet er tillidsfuldt, professionelt og ambitiøst. 
Det mærker man i organisationen, og det bidrager generelt til en god stemning og et godt samarbejds-
klima mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. 
 
Skolen er (ikke ulig andre i sektoren) på forskellig vis udfordret af udviklingen i uddannelsessektoren, men 
er velrestitueret efter ”FGU-afmatningen”, og der er en god optimistisk tro på, at de muligheder, der foreligger 
nu og i fremtiden, kan skabe en ny positiv udvikling for skolen.  
 
Der er generelt en hård konkurrencesituation på ungdomsuddannelsesområdet i Esbjerg og omegn, og de 
aktuelt gode konjunkturer (travlhed) reducerer virksomhedernes efterspørgsel på efteruddannelse/virksom-
hedskurser. Det er en vigtig opgave og kritisk udfordring at fastholde og udbygge relationerne til og samar-
bejdet med de private og offentlige virksomheder. Der er ambitioner om og behov for en positiv udvikling på 
dette område.  
 
Du kan læse meget mere om VUC Vest her: Fakta om VUC Vest      
 
Nærværende notat udgør en fælles forståelsesramme for medlemmerne af indstillingsudvalget og 
Mercuri Urval i relation til opgaveområdet og profilen på den nye rektor, og danner således grundlag 
for udvælgelse af kandidater til samtale og for stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Indstillingsudvalget består af: 

• Bestyrelsesformand Anette Nicolaisen 

• Næstformand i bestyrelsen Bent Jørgensen 

• Medlem af bestyrelsen Pia Niemann Damtoft 

• Medarbejder Anna Muff 

• Medarbejder Rune Søe 

• Ledelsesrepræsentant Nina Gejl 

• Ledelsesrepræsentant Susanne Bredahl 
  

https://www.vucvest.dk/om-vuc/fakta-om-vuc-vest/
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2. Kontaktoplysninger og ansøgning 

VUC Vest har indgået aftale med Mercuri Urval om et samarbejde om rekruttering og udvælgelse af 
en ny rektor. Nærværende job- og kandidatprofil er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisati-
onen og aftalt som grundlag for ansættelsesprocessen.  
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval, på telefon 4073 4950/e-mail: jan.kjeldsmark@mercuriur-
val.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og VUC Vest vil ikke blive orienteret uden 
forudgående aftale herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, e-
mail: annemarie.bak@mercuriurval.com.  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (reference-
nummer: DK-08609). Ansøgningsfristen udløber den 4. oktober 2021 kl. 10.00. 

3. Rektorstillingen 

Rektor refererer til bestyrelsen (direkte til formanden) og er over for denne ansvarlig for hele skolens 
administrative, pædagogiske, faglige og økonomiske drift og udvikling - for den overordnede ledelse 
og styring af skolen. 

3.1 De ledelsesmæssige arenaer  

• Bestyrelsen: Gennem det løbende samarbejde med formanden og bestyrelsen skabes skolens 
visioner, værdier og overordnede strategiske retning. Det er rektors ansvar at afstemme væsent-
lige større tiltag med bestyrelsen og generelt sørge for, at bestyrelsen oplever sig velorienteret og 
inddraget, hvor det er relevant.  

• Generelt er rektor ansvarlig for, at den linje, vision og strategiske udvikling, der er besluttet af 
bestyrelsen, får liv og gennemføres.  

• Personalet: Rektor forventes at optræde som et tydeligt pejlemærke internt på skolen. Rektor har 
ansvaret for at samle skolens ansatte om kendte fælles visioner, strategier og værdier og skal 
sikre, at disse faktisk har liv i hverdagen og realiseres. I forhold til medarbejderne er det rektors 
opgave at sikre sammenhængskraften i organisationen gennem kommunikation af strategi, mål 
og retning - og det gode arbejdsmiljø i organisationen ved hjælp af en åben, tilgængelig og dialog-
orienteret stil.  

• Kursisterne: Det er rektors ansvar, at kvaliteten af undervisningen har et højt fagligt niveau, og 
at kursisterne tilbydes og oplever et undervisningsmiljø med fokus på den enkelte kursists situation 
og udviklingsmuligheder.  

• De eksterne relationer: Rektor har også til opgave at repræsentere institutionen i en række eks-
terne relationer og samarbejdsfora, samt at profilere institutionen over for erhvervslivet og poten-
tielle kursister. Hertil kommer, at det er en vigtig opgave for rektor, at der vedligeholdes et godt og 
tillidsfuldt netværk og samarbejde med andre for skolen nyttige og værdifulde relationer. 

mailto:jan.kjeldsmark@mercuriurval.com
mailto:jan.kjeldsmark@mercuriurval.com
mailto:annemarie.bak@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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4. Den ønskede rektorprofil 

Udover tilslutning til skolens visioner og værdier er det væsentligt, at rektor personligt er engageret i 
og kan identificere sig med VUC’s grundlæggende mission og dens målgrupper - og forstår, at VUC 
Vest både er en uddannelsesinstitution og en ”virksomhed”, hvor tingene skal hænge sammen.  

4.1 Erfaring 

Den ideelle kandidat har meget af dette i sin erfaringsmæssige ”bagage”:  

• Erfaring med ledelse (gerne også af ledere) i uddannelsessektoren  

• Relevant stærk uddannelsesmæssig baggrund, herunder gerne en lederuddannelse 

• Erfaring med økonomisk planlægning og styring 

• Erfaring eller i hvert fald indsigt i voksenuddannelse (efter-/videreuddannelsesområdet) 

• Undervisningserfaring. 

4.2 Mennesket og lederen 

Mindst lige så vigtigt, som hvad du har i bagagen, er dine menneskelige egenskaber og ledelsesmæs-
sige kompetencer. Kravene er her høje, og vi er i særlig grad på udkig efter en rektor med disse 
karakteristika:  

• Fremragende relationelle og kommunikative kompetencer – i forhold til at kunne kommunikere 
tydeligt, skabe samling og følgeskab internt på skolen og i bestyrelsen og eksternt i forhold til 
samarbejdspartnere og uddannelsesverdenen bredt set. 

• Stor personlig integritet og autenticitet – som en afklaret person, der hviler i sig selv og i sit 
lederskab og skaber tillid på en åben, dialogbaseret, inddragende og ikke selvhøjtidelig måde. En 
synlig person, der er oprigtigt nærværende over for den enkelte kollega og elev/kursist. 

• Gode strategiske kompetencer – i forhold til at lede, skabe overblik og sammenhæng, positio-
nere og udvikle institutionen på lang sigt og agere i et komplekst aktør- og interessenetværk i og 
omkring skolen. 

• Politisk flair - i forhold til samarbejdet med bestyrelsen, kommunerne, andre uddannelsesinstitu-
tioner og virksomhederne. 

• Forretningsmæssig sans – i forhold til at kunne bidrage til en sund økonomisk drift, en sikker 
økonomistyring samt udvikling af eksisterende kursist- og kundegrundlag, og gerne udvikling af 
nyt. 

4.3 Succeskriterier 

Rektors succes i jobbet vil være afhængig af evnen til at sikre:  

• et tillidsfuldt og kompetent samspil med og betjening af bestyrelsen/formandskabet, 

• medarbejdernes oplevelse af trivsel og indflydelse,  

• det faglige niveau og faglige resultater - en positiv løfteevne,  

• at elev- og kursisttallet er stabilt eller stigende, 

• at gennemførelsesgraden og kursisttrivslen er høj, mindst på landsgennemsnittet, 

• at økonomien er stabil. 

 
De anførte succeskriterier vil blive lagt til grund for den aftalte opfølgningsprocedure 3-6 måneder efter 
tiltrædelsen. 
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5. Aktivitets- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 04.10.2021, kl. 10.00 

Indstillingsudvalget udvælger kandidater til indledende samtale-
runde (1. samtale) 

06.10.2021, 
kl. 14.00 – 15.00 

1. samtalerunde med indstillingsudvalget 14.10.2021, fra kl. 12.00 

Ledervurdering; Test, personvurdering og referencetagning  
hos Mercuri Urval 

MI. 1. og 2. samtalerunde 

Individuelle forventningsafstemningsmøder – finalekandidaterne 
mødes med bestyrelsesformanden  

MI. 1. og 2. samtalerunde 

Mercuri Urval rapporterer til indstillingsudvalget og  
2 samtalerunde med indstillingsudvalget 

03.11.2021, fra kl. 14.00 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 1. januar 2022 

Opfølgning på ansættelsen 3-6 måneder efter tiltrædelses-
tidspunktet 

6. Om VUC Vest 

6.1 Mission 

VUC Vests mission er at give voksne og unge uddannelsessøgende mulighed for at komme videre 
med læring og uddannelse i et livslangt perspektiv. 

6.2 Vision 

VUC Vest er et anerkendt voksenpædagogisk undervisningscenter, hvilket fastholdes igennem: 

• En optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper og 
bidrage til, at flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

• En øget gennemførelsesprocent, der er opnået som resultat af en styrket trivsel, der næres af en 
systematiseret og synlig evalueringskultur, hvis resultater løbende omsættes i praksis. 

• Innovative og motiverende lærings- og samarbejdsformer, en velfungerende intern kommunika-
tion, som opfylder informationsbehovene hos både kursister og medarbejdere. 

 
VUC Vest vil være en eftertragtet arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere 
gennem en aktiv personalepolitik, der prioriterer: 

• mulighederne for professionel efteruddannelse og personlig kompetenceudvikling 

• mulighederne for indflydelse på VUC Vests faglige og pædagogiske udvikling. 
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6.3 Værdigrundlag 

VUC Vests værdigrundlag består af de fire værdier, vi anser som VUC Vests ”DNA”. 
 
RUMMELIGHED: 
VUC Vest løser uddannelsesopgaven for en mangfoldighed af voksne og unge. Vi lægger derfor vægt 
på, at tilgangen til den enkelte er fordomsfri og åben i et fagligt voksenmiljø for kursister i alle alders-
grupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med gensidig respekt 
og tolerance i et forpligtet fællesskab for at skabe et godt studiemiljø for alle – både fagligt og socialt. 

ENGAGEMENT: 
VUC Vest forventer, at både medarbejdere og kursister går til opgaverne med engagement, fordi en-
gagement fremmer motivationen for både kolleger og kursister samt skaber nærvær, energi og mening 
og dermed et positivt fagligt læringsmiljø. 

FAGLIGHED: 
På VUC Vest er ambitionen, at kursisterne skal møde faglig professionalisme uanset hvilket niveau 
eller mål, de selv møder ind med. Høj faglighed styrer derfor institutionens rammesætning og kvali-
tetsarbejde. Vi har fokus på, at de helt centrale aktører i uddannelsesopgaven, lærerne, har de nød-
vendige fagfaglige og pædagogiske ressourcer til at løse opgaverne i fællesskab. 

FORNYELSE: 
Uddannelsesopgaverne bliver konstant udfordret af reformer og ændringer i kursistmålgrupper. På 
VUC Vest møder vi begge udfordringer med et grundlæggende fokus på at se muligheder frem for 
begrænsninger. 

6.4 Uddannelser 

• 2-årigt HF 

• HF-enkeltfag/-uddannelsespakker 

• AVU - Almen VoksenUddannelse 

• FVU – Forberedende Voksenundervisning 

• OBU – Ordblindeundervisning 
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6.5 Organisationsplan 

 
 
 

Skolen ledes af en fire mands stor ledergruppe, der sikrer den nødvendige tværgående udvikling, 
planlægning og koordinering, som sikrer den sammenhængskraft, der nu og i fremtiden bliver helt 
afgørende for skolens muligheder og succes. 
 
 
 


