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Indledning 

Herning Gymnasium har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af rektor. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med flere hos Herning Gymnasium. 
 
Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for rektoren 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: 

 Alex Nielsen, bestyrelsesformand  

 Dorte West, næstformand for bestyrelsen 

 Erik Søgaard, bestyrelsesmedlem 

 Søren Hindsholm, rektor Nørresundby Gymnasium & HF 

 Lina Gaarde Knorborg, lærerrepræsentant 

 Tina Randorf, sekretariatsleder 

 Philip Vivet, elevrepræsentant 

 Jakob Østergaard, uddannelseschef. 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er - sammen med Mercuri Urval - at gennemføre ansættelses-
processen og afgive indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte 
Mercuri Urval; Anja Lange på telefon 4049 2026/mail: anja.lange@mercuriurval.com eller Line 
Villadsen på telefon 4167 8243/mail: line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser 
vil blive behandlet fortroligt, og Herning Gymnasium vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale 
herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, 
mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07105). Ansøgningsfristen udløber den 27. januar 2020, kl. 10.00. 
 
 

http://www.mercuriurval.dk/
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Om Herning Gymnasium 

Herning Gymnasium er et moderne gymnasium, der med sine snart 100 års historie og stolte 
traditioner spiller en unik rolle i både det lokale og nationale uddannelseslandskab. 
 
Gymnasiet, der har mere end 1030 elever, har siden 1972 haft til huse på H. P. Hansens Vej. En 
større udvidelse og modernisering i 2013-2014 har skabt optimale og æstetiske rammer for moderne 
pædagogik og læring. Engagerede medarbejdere skaber dagligt et uddannelsesmiljø med fokus på 
faglighed, kvalitet og dannelse. Gymnasiets profil skabes blandt andet gennem bredden i 
studieretningerne inden for det naturvidenskabelige, det sproglige, det kunstneriske og det 
samfundsvidenskabelige område. Studiemiljøet er åbent og inviterende og danner rammen om idræt 
og en række kreative og musiske tiltag på skolen, samt en kultur hvor eleverne ofte bliver på 
gymnasiet længe efter, den daglige undervisning er slut.  
 
Herning Gymnasium er lokalt forankret, men bestemt også internationalt orienteret. Derfor har 
gymnasiet formuleret en international strategi, der angiver en ambitiøs vinkel i undervisningen. 
Eleverne skal opleve, at det internationale perspektiv også er en del af deres daglige undervisning. 
Gymnasiet stræber endvidere efter at have samarbejdspartnere i hele verden.  
 
Læs og se mere om Herning Gymnasium på skolens hjemmeside, Facebookside og Vimeo.  

Organisation 

Den overordnede ledelse af Herning Gymnasium varetages af bestyrelsen, som fastlægger institutionens 
målsætning og strategi.  
 
Rektor er den øverste ansvarlige for gymnasiets samlede virke og varetager den daglige ledelse af 
Herning Gymnasiums ca. 120 ansatte. Den øvrige ledelse består i det daglige af de tre uddannelses-
chefer, økonomichefen og planlægningschefen, som alle refererer til rektor. Uddannelseschefen for 3.g er 
stedfortrædende rektor.  
 
Hertil kommer, at skolens sekretariatsarbejde ledes af sekretariatslederen, og at skolens bygningsområde 
ledes af den tekniske chef. Begge refererer til rektor.  
 
Figur 1: Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.herning-gym.dk/rektors-velkomst/bestyrelsen/
https://www.facebook.com/HerningGymnasium/
https://vimeo.com/herninggym
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Skolens værdigrundlag, mission og vision 

Herning Gymnasium uddanner ordentlige, dannede og dygtige mennesker.  
 
Skolens værdier: (som alle vore beslutninger og handlinger baseres på) 

 Vi værdsætter høj kvalitet, omhu i arbejdet og omsorg for vore medmennesker 

 Vi har et fællesskab, der udvikler elevernes faglige dygtighed og personlige dannelse 

 Vi lader den enkeltes frihed udfolde sig inden for fællesskabets rammer. 
 
Skolens mission: (vores mission, vores virke eller med andre ord: vores løfte) 

 Vi vil udvikle hver enkelt elevs opmærksomhed, ansvarlighed og vedholdenhed 

 Vi vil udfordre hver enkelt elev, så vi styrker selvtillid, selvstændighed og samarbejdsevne 

 Vi vil være lokalt forankrede, internationalt orienterede og blandt de bedste i landet. 
 
Skolens vision: (det vi ønsker at se som resultat af vores virke) 

 Vi ønsker, at hver eneste elev udvikler evnen til at undres og begejstres 

 Vi ønsker, at hver eneste elev trives, bliver dygtig og får lyst til videre uddannelse 

 Vi ønsker, at hver eneste elev bliver en ansvarlig borger i fremtidens samfund. 

Fokusområder 2018-2021 

Herning Gymnasium har valgt at fokusere på en række indsatsområder for at sikre indfrielsen af de 
uddannelsespolitiske og personalepolitiske mål, der alle udspringer af skolens værdier, mål og 
visioner. Derfor er det vigtigt at læse fokusområderne på en sådan måde, at de enkelte emner skal 
forstås som dele af en samlet skolekultur. 
 
Figur 2: Herning Gymnasiums fokushus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rektor - Herning Gymnasium  |   6 

 

Stillingen som rektor 

Opgaver og ansvar  

Rektor refererer direkte til bestyrelsen og er overordnet ansvarlig for den daglige drift og udvikling af 
Herning Gymnasium.  
 
Rektor står i spidsen for Herning Gymnasium og er ansvarlig for den strategiske udvikling samt den 
pædagogiske, faglige og økonomiske drift. Rektor har ansvaret for at samle skolen om fælles 
visioner og værdier og er tilsvarende garant for, at disse implementeres og videreudvikles. Rektor er 
således også ansvarlig for, at skolens omdømme, kvalitet og tiltrækningskraft er optimal og i 
konstant positiv udvikling. 
 

Særligt centrale og aktuelle er følgende opgaver:  

 Opretholde det høje ambitionsniveau og den faglige kvalitet i undervisningen 
Herning Gymnasium er kendt og anerkendt for sine markant gode faglige resultater. Den 
kommende rektor får derfor en afgørende rolle i at sikre, at det faglige niveau opretholdes, så 
både lærere og elever forbliver forbilleder for faglig udvikling, og så gymnasiet fortsat danner og 
uddanner unge mennesker bedst muligt.  
 

 Skabe et attraktivt gymnasium med eleverne i centrum 
Rektor forventes at fastholde det høje faglige ambitionsniveau og fortsat sikre attraktive rammer 
for moderne dannelse og læring, så gymnasiet også i fremtiden tiltrækker elever. Eleverne på 
gymnasiet skal møde et miljø, der udvikler og inspirerer, og hvor de undres og begejstres. 
Gymnasiet har fokus på at sikre attraktive rammer for såvel læring som elevernes kreative, 
musiske og sociale liv efter skoletid. 

Som øverste leder af gymnasiet forventes den kommende rektor at gå forrest i fortsat at sikre en 
tillidsbaseret samarbejdskultur på skolen, der er præget af åbenhed og transparens og som kan 
bidrage til at skabe fællesskab. 
 

 Balance mellem værdifulde traditioner og fornyelse 
Den kommende rektor får en vigtig opgave i at skabe den rigtige balance mellem tradition og 
fornyelse. Herning Gymnasium er et velfungerende topgymnasium og bygger derfor på mange 
kvalificerede strukturer og stolte traditioner. Traditioner og strukturer, som skal bevares, 
samtidigt med at der skal skabes fornyelse og udvikling. Dette skal ske gennem idérigdom, 
dialog og bred involvering - og kontinuerligt med eleverne for øje.  

 

 God økonomi og sikker drift 
Rektor har det overordnede ansvar for skolens økonomi, herunder at foretage bæredygtige 
investeringer og iværksætte tiltag inden for det af bestyrelsen godkendte budget. Skolens drift og 
økonomi er sikker og solid, trods besparelser og udbygninger. En udvikling, som den kommende 
rektor forventes at fastholde.  

De ledelsesmæssige fora 

Den kommende rektor skal som leder agere ind i følgende centrale fora:  
 
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. Rektor skal stedse holde 
bekendtgørelsernes krav. 
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Ledelsen 
Herning Gymnasiums ledelse består af rektor, økonomichefen, planlægningschefen og de tre 
uddannelseschefer. Det er deres opgave - under rektors ledelse - at sikre, at Herning Gymnasium 
lever op til både de økonomiske, faglige og pædagogiske mål og samtidigt udvikler sig i den 
ønskede retning. 

Som personaleleder for de enkelte ledere og chefer er det ligeledes rektors opgave at sikre, at den 
enkelte chef får mulighed for relevant at udfylde rollen som leder i samspil med det øvrige 
ledelsesteam.  
 
Lærere og administrativt personale 
I forhold til medarbejderne er det rektors opgave at sikre sammenhængskraften og fællesskabet i 
organisationen gennem en tydelig kommunikation af strategi, mål og retning samt understøttelse af 
det gode arbejdsmiljø i organisationen ved hjælp af en tillidsbaseret, tilgængelig og dialogorienteret 
ledelsesstil.  
 
Eleverne 
Det er rektors ansvar og opgave at holde fokus på den primære opgave; dannelse og uddannelse af 
mennesker. Det betyder, at rektor er ansvarlig for, at kvaliteten af undervisningen opretholdes på et 
højt fagligt niveau, og at Herning Gymnasiums elever fortsat tilbydes et moderne og attraktivt 
undervisningsmiljø med fokus på den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Ambitionen er fortsat at 
levere resultater, som placerer skolen blandt landets bedste. 

Det er ligeledes væsentligt at bevare det attraktive studiemiljø på skolen og sikre rammerne for, at 
eleverne også fortsat kan og vil engagere sig i forskellige aktiviteter efter skoletid.  
 
Lokale og nationale relationer 
Rektor for Herning Gymnasium er skolens ansigt udadtil lokalt og nationalt. Man er ikke kun skolens 
rektor, men hele ’områdets rektor’ og spiller en væsentlig rolle i at profilere gymnasiet overfor 
kommende elever og deres forældre i lokalområdet. Det vil derfor blive vægtet, at den nye rektor 
prioriterer at få en tæt tilknytning til lokalsamfundet og hurtigt får etableret sig i relevante netværk og 
derigennem bliver en synlig og anerkendt aktør i lokalsamfundet.  

Rektor har derudover også til opgave at repræsentere Herning Gymnasium nationalt i en række 
eksterne relationer og samarbejdsfora. I den forbindelse har rektor også ansvar for udvikling af en 
stærk fortælling om gymnasiets profil for derigennem at udbygge skolens synlighed i uddannelses-
landskabet.  

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 han/hun: 

 har stukket fingeren i jorden og lært gymnasiet, medarbejderne og kulturen at kende og fået 
overblik over styrker, som skal fastholdes og udviklingsområder, som skal forny gymnasiet, 

 har skabt sig overblik over skolens økonomi, organisatoriske strukturer samt opgave- og 
ansvarsfordeling,  

 har positioneret sig som rektor blandt eleverne og medarbejderne samt skabt tillid til og 
troværdighed om egen person såvel som legitimitet i rollen, 

 har taget væsentlige skridt mod at positionere sig i lokalsamfundet, 

 har taget gymnasiets værdigrundlag til sig og har dette som vandmærke for sine handlinger, 

 har formået at indgå i og understøttet skolens mission, kultur, profil og dagligdag, 

 har opnået indgående indsigt i gymnasiets pædagogiske grundlag og praksis. 
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Efter 12 måneder vil rektor endvidere blive vurderet på, at han/hun: 

 har sikret, at Herning Gymnasium fortsat har en sund økonomi og bæredygtig drift, 

 har igangsat tiltag, der kan fastholde og potentielt forbedre de målbare indikatorer såsom elevtal, 
karakterer, løfteevne og elevtrivsel, 

 har igangsat tiltag, der fastholder og udbygger medarbejdernes oplevelse af sammenhængskraft 
og trivsel på Herning Gymnasium.  

Den ideelle profil  

Den kommende rektor for Herning Gymnasium motiveres af at stå i front for en veldrevet, fagligt 
dygtig og ambitiøs skole, hvor alle ledere og medarbejdere hver dag går på arbejde for at uddanne 
ordentlige, dannede og dygtige mennesker.  
 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

 Ledererfaring fra uddannelsessektoren – gerne STX 

 Relevant kandidatgrad samt pædagogikum 

 Undervisningserfaring og -flair  

 Lederuddannelse 

 Uddannelsespolitisk forståelse og indsigt  

 Betydelig indsigt i økonomisk drift i uddannelsessektoren. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

Forandringsledelse 

 Ambitiøs og evner at sætte en tydelig retning og skabe følgeskab  

 Visionær og evner at skabe udvikling i en balance mellem tradition og fornyelse 

 Inspirerende og tydelig kommunikator 

 Troværdig og sikrer sammenhæng mellem ord og handling.  
 
Opgaveledelse 

 Analytisk og helhedsorienteret - kan sikre sammenhængskraft på tværs af organisationen 

 Målrettet, struktureret og sikrer opfølgning 

 Robust og fair – besidder modet og evnen til at træffe de svære beslutninger 

 Er kvalitetsorienteret og værdsætter omhu i arbejdet. 
 
Relationsledelse 

 Empatisk, ordentlig og tillidsskabende i relationer 

 Synlig og engagerer sig i kulturen og dagligdagen på Herning Gymnasium 

 Tillidsfuld og delegerer ansvar og beslutningskompetence  

 Kompetent netværker med høj grad af politisk tæft.  
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Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet tager sit afsæt i 

ansøgerens kvalifikationer. Der henvises til ”Moderniseringsstyrelsen vejledning om chefaftalen”. 

 

Der forventes tiltrædelse den 1. maj 2020. 

 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 27. januar 2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 29. januar 2020, kl. 09.00 

Indledende samtaler 5. februar 2020, fra kl. 13.00 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 7 

Rapportering og anden samtalerunde 20. februar 2020, fra kl 15.00 

Forhandling og ansættelse Efter 20. februar 2020 

Tiltrædelse 1. maj 2020 

 


