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Indledning 

Vordingborg Gymnasium & HF har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse 

af en rektor. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med flere hos Vordingborg Gymnasium & HF. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for rektor, og danner således grundlag for udvælgelse af 
kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. 
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/ 
rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

 Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende: 

 Christian Brix-Hansen (formand)  

 Marianne Elisabeth Marholt 

 Anne-Marie Jacobsen 

 Simon Sandfeld 

 Martin Graff Jørgensen 

 Bettina Polke Kaliebe 

 Karina Krogh 

 Jesper Brandt Andersen 

 Mette Abildgaard 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til Christian Brix-Hansen, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Mercuri Urval ved konsulenter: 

 Mie Heinfelt på telefon: 2179 6509 eller mail: mie.heinfelt@mercuriurval.com 

 Anders Amund Nielsen på telefon: 2217 5561 eller mail: 
anders.amund.nielsen@mercuriurval.com 

 
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Vordingborg Gymnasium & HF vil ikke blive 
orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator: 

 Annette Cabalzar, telefon: 5076 1215, mail: annette.cabalzar@mercuriurval.com 

mailto:mie.heinfelt@mercuriurval.com
mailto:anders.amund.nielsen@mercuriurval.com
mailto:annette.cabalzar@mercuriurval.com
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Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-06175). Ansøgningsfristen udløber den 1. maj 2019, kl. 10.00. 

Om Vordingborg Gymnasium & HF 

Vordingborg Gymnasium & HF er en mellemstor uddannelsesinstitution med 60 lærere, 9 TAP’ere 
og 625 elever fordelt på 25 klasser. Med afsæt i fem overordnede værdier; dannelse, demokrati, 
nærvær, ansvarlighed og kreativitet ser Vordingborg Gymnasium & HF det som sin opgave at sikre, 
at alle unge på Sydsjælland, Møn og Nordfalster har mulighed for at forberede sig til en videre-
gående uddannelse.  
 
Vordingborg Gymnasium & HF er et oplandsgymnasium, hvilket bl.a. stiller krav til udbuddet af 
studieretninger. For at give de unge mulighed for efterfølgende at vælge den videregående ud-
dannelse, der passer dem bedst, har skolen et bredt udvalg af sproglige, kunstneriske, samfunds-
videnskabelige og naturvidenskabelige studieretninger og HF. 
 
Vordingborg Gymnasium & HF’s brede udvalg af studieretninger medvirker til skolens fagligt brede 
læringsmiljø. Skolen prioriterer elevernes forskellige evner, talenter og behov og sætter lærersam-
arbejde på tværs af fag højt. Vordingborg Gymnasium & HF har opdaterede undervisningsfaciliteter, 
alle fag med apparaturbehov har tidssvarende udstyr, og de naturvidenskabelige fag har deres egen 
afdeling på skolen. Derudover råder skolen i samarbejde med andre aktører over et teater, der giver 
professionelle rammer for kunstnerisk udfoldelse. 
 
Vordingborg Gymnasium & HF sætter både elevtrivsel og trivsel blandt medarbejdere højt, og begge 
er væsentlige kvalitetsmæssige pejlemærker for skolen. 

Organisation 

Rektor er øverste leder for det samlede gymnasium og for den samlede ledelse, der udover rektor består 
af en vicerektor og to uddannelsesledere. Rektor refererer til bestyrelsen, der består af syv medlemmer 
med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret. Rektor deltager på bestyrelsesmøder uden 
stemmeret. 
 
Under ledelsen er Vordingborg Gymnasium & HF delt op i en række udvalg og teams, der alle har sine 
daglige gøremål og ansvarsområder, og som alle refererer til rektor i ledelsen. Organisationsdiagram kan 
ses her.  
 
Grundet organisationens opbygning er der ikke langt mellem ledelsen og resten af medarbejderne. Det 
giver en smidig beslutningskæde, hvor rektor har mulighed for at sætte sit præg på tingene, og hvor 
medarbejderne har mulighed for at blive inddraget. 

Den aktuelle situation 

Vordingborg Gymnasium & HF er gennem mange år blevet drevet på et solidt økonomisk fundament 
og skylder derfor ikke noget i skolens bygninger. Det er til trods for, at skolen som resten af sektoren, 
er underlagt omprioriteringsbidraget på 2 %. Forventningen er entydigt, at skolen skal drives videre 
med samme sikkerhed i økonomien, da den gode økonomi sikrer skolens fortsatte råderum. 
 

http://www.mercuriurval.dk/
http://www.vordingborg-gym.dk/sites/default/files/mediearkiv/Profil/kopi_af_org_diagram.pdf
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Vordingborg Kommune oplever ikke befolkningsvækst, hvilket resulterer i mindre ungdomsårgange. 
Elevtallet har i mange år ligget jævnt på Vordingborg Gymnasium & HF, og skolens forventning er, at 
dette skal fortsætte. Det betyder, at for at opnå dette skal gymnasiefrekvensen stige, og der er derfor 
behov for, at skolen fortsat er attraktiv, og at der igangsættes tiltag for at sikre et fortsat stabilt elevtal 
i de kommende år – både på STX og HF. 
 
Vordingborg Gymnasium & HF har de senere år opbygget stadigt større samarbejdsrelationer med 
grundskoler og privatskoler i kommunen. Det er en essentiel del af skolens strategi at bibeholde de gode 
samarbejdsrelationer samt at udvide og udvikle på overgangen mellem folkeskole og gymnasium. Grundet 
nødvendigheden for en stigende gymnasiefrekvens er der derfor i skolens interesse, at der kigges udad 
med sigtet at skabe fortsat vækst for Vordingborg Gymnasium & HF.  
 
Skolen er vært for et administrativt fællesskab, som står for bygningsdriften på Vordingborg Uddannelses-
center. Det administrative fællesskab består af ZBC, Vordingborg Kommune og Vordingborg Gymnasium 
& HF. 

Stillingen som rektor 

Opgaver og ansvar  

Den nye rektor refererer direkte til bestyrelsen og er den overordnede ansvarlige for den daglige drift 
af Vordingborg Gymnasium & HF. 
 
Rektor står i spidsen for skolen og er ansvarlig for den strategiske, administrative, pædagogiske, 
faglige og økonomiske drift. Rektor har ansvaret for at drive skolens visioner og værdier og er 
tilsvarende garant for, at disse implementeres og videreudvikles. Rektor er således også ansvarlig 
for, at skolens omdømme og tiltrækningskraft er optimal og i positiv udvikling. 
 
Denne opgave vil rektor skulle løse i et konstruktivt samarbejde med både interne og eksterne 
partnere således: 
 
Bestyrelsen 
Rektor refererer direkte til bestyrelsen. Gennem det løbende samarbejde udstikkes den overordnede 
strategiske retning. Det er rektors ansvar at holde bestyrelsen orienteret om større tiltag og generelt 
sørge for, at bestyrelsen er velunderrettet og inddraget efter behov. 
 
Ledelsen 
Vordingborg Gymnasium & HF’s ledelse består af rektor, vicerektor og to uddannelsesledere. Det er 
ledelsens opgave - under rektors ledelse - at sikre, at Vordingborg Gymnasium & HF fortsat udvikles. 
Det relaterer sig både til skolens fagligt-pædagogiske niveau og indhold samt skolens organisering. 
Det er rektors og ledelsens opgave at skabe rammerne for et inspirerende og anerkendende miljø for 
elever og medarbejdere. 
 
Lærere og administrativt personale 
I forhold til medarbejderne er det rektors opgave at sikre en tydelig styring gennem kommunikation af 
strategi og mål. Alle medarbejderne ønsker at være en del af ét samlet Vordingborg Gymnasium & 
HF, og det er rektors opgave, at dette gør sig gældende. 
 
Eleverne 
Det er rektors ansvar og opgave altid at holde fokus på den primære opgave; uddannelse af unge 
mennesker. Det betyder, at rektor er ansvarlig for, at kvaliteten af undervisningen sikres på et højt 
pædagogisk og fagligt niveau, og at eleverne tilbydes et undervisningsmiljø med fokus på tryghed og 
udviklingsmuligheder for den enkelte elev og for hele klassen.  
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Rektor er ligeledes ansvarlig for, at skolens værdier udfoldes i dagligdagen, og at de karakteriserer 
studiemiljøet, der også indeholder en lang række elevudvalg og andre elevaktiviteter. 
 
Eksterne relationer 
Rektor har til opgave at sikre og udbygge skolens synlighed i lokalsamfundet og i forhold til 
kommunen. Rektor har til opgave at være en kendt og central samarbejdspartner, da Vordingborg 
Gymnasium & HF indgår i en række samarbejdsrelationer med bl.a. kommunens grundskoler. 

Succeskriterier 

Rektors præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, idet 
situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som rektor skal tilpasse sig: 
 
Efter 6 måneder vil rektor primært blive vurderet på: 

 at rektor har lært sine medarbejdere at kende og fået et blik for styrker og udviklingsområder, 

 at rektor har sat sig godt ind i økonomien, 

 at rektor har positioneret sig som rektor blandt elever, medarbejdere og lokalsamfundet samt 
skabt tillid og troværdighed om egen person. 

 
Efter 12 måneder vil rektor endvidere blive vurderet på: 

 at rektor med afsæt i den af bestyrelsen vedtagne strategi har skabt fælles retning for lærere, 
administrativt personale og den resterende ledelse, 

 at Vordingborg Gymnasium & HF fortsat har en sund økonomi, 

 at rektor har igangsat tiltag, der skal højne de målbare indikatorer såsom elevtal, karakterer og 
elev- og lærertrivsel. 

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 Erfaring med ledelse i gymnasiesektoren 

 Dokumenteret erfaring i forhold til ledelsesmæssige og strategiske resultater i nuværende eller 
tidligere lederjob 

 Et godt kendskab til og viden om den politiske udvikling på ungdomsuddannelsesområdet med 
særligt fokus på gymnasie- og HF-området 

 Erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere på undervisningsområdet 

 Økonomisk ansvarlig drift af uddannelsesinstitution 

 Erfaring med ledelse af ledere og af ledelsesteam 

 Erfaring med udvikling af uddannelsesinstitutioner 

 Erfaring med undervisning i den gymnasiale sektor 

 Relevant kandidatgrad og pædagogikum 

 Gerne lederuddannelse. 
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Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat karakteriseres ved at være: 

 en tydelig leder, der går forrest og er gennemsigtig i sine beslutninger, 

 professionelt eksekverende, når situationen kræver det og sikrer sig det rette handlegrundlag 
gennem en analytisk tilgang, 

 en dygtig kommunikator, der kan skabe og formidle en fælles fortælling, 

 lyttende og skabe legitimitet og følgeskab både på individniveau og blandt medarbejderne 
generelt, 

 anerkendende og kan uddelegere ansvar og beslutningskompetence, når det er muligt, 

 repræsentant for organisationen og kan fremme dens interesser – også politisk, 

 troværdig og empatisk i relationer til både elever, forældre, medarbejdere og eksterne sam-
arbejdspartnere, 

 motiveret for at skabe de bedste vilkår for de kommende generationer af gymnasieelever. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Stillingen indplaceres i løn-
ramme 37. Til stillingen er tilknyttet pension samt resultatløn. 
 
Der forventes tiltrædelse pr. 1. august 2019. 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 01.05.2019, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 02.05.2019 

Indledende samtaler 08.05.2019 fra kl. 14.00 

Test, personvurdering og referencetagning 09. – 16.05.2019 

Rapportering og anden samtalerunde 20.05.2019 fra kl. 16.00 

Tiltrædelse 01.08.2019 

 


