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Indledning 
Ørestad 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 Ørestad 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: 

 Rene van Laer (formand for bestyrelsen)  

 Niels Boserup (næstformand for bestyrelsen) 

 Erik Albæk (bestyrelsesmedlem) 

 Bjarke Skipper Petersen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) 

 Kristoffer Holm (medarbejderrepræsentant) 

 Eva Hessellund (medarbejderrepræsentant) 

 Lars Viborg Jørgensen (konstitueret rektor) 

 Michelle Cramer (medarbejderrepræsentant) 
 
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 
Anja Lange fra Mercuri Urval på telefon 4049 2026 eller mail: anja.lange@mercuriurval.com. Alle 
henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Ørestad 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-06745). Ansøgningsfristen udløber den 25. november 2019, kl. 10.00. 
 

mailto:anja.lange@mercuriurval.com
mailto:annemarie.bak@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Om Ørestad Gymnasium 
Ørestad Gymnasium har siden etableringen i 2005 været landskendt for det innovative læringsmiljø, 
der skaber helt særlige rammer for den pædagogiske og didaktiske tilgang. Den unikke arkitektur, 
der danner rammen om det digitale gymnasium, er baseret på principper som kommunikation, 
interaktion og synergi. Indretningen med flere fleksible bogreoler, glasskillevægge og runde 
træskabe udgør en række intime rum og rammer for arbejdsgrupper i det ellers åbne og moderne 
gymnasium.  
 
Arkitekturen er afsættet for skolens pædagogiske grundlag, og det pædagogiske arbejde kommer 
således til at afspejle en moderne arbejdsplads, hvor den enkelte kan arbejde individuelt, i grupper 
eller med formidling for en større gruppe. På den måde rummer bygningen mulighed for, at alle 
lærere kan navigere mellem yderpunkterne individ og fællesskab.  
 
I dag går ca. 1.200 elever på gymnasiet, der i arbejdet med begrebet changemakers har søgt at 
sætte ambitionsniveauet højt for uddannelse, der matcher morgendagens samfund og giver den 
unge kompetencer og dannelse, der ”hjælper eleverne med at overskride sig selv og indgå i 
fællesskaber” – store som små. At være changemaker kan komme til udtryk på forskellig vis fra fag 
til fag, men samlende består changemaking i at lære at skabe værdifulde forandringer, både for 
andre og for eleven selv.  
 
Gymnasiet har godkendelse til at udbyde en lokal studieretning med mediefag på A-niveau og har 
indgået lejeaftale om moderne og attraktive faciliteter i mediebyen. Profilen - som både et digitalt 
gymnasium og mediegymnasium - er sammen med de fysiske rammer en væsentlig 
tiltrækningsfaktor for eleverne. Gymnasiet arbejder kontinuerligt med at udvikle uddannelser, didaktik 
og pædagogik, så det matcher et stadigt mere mangfoldigt elevgrundlag.  
 
De åbne planer og gennemsigtigheden skaber også en gensidig respekt mellem elevgrupper og 
lærere, hvilket bidrager til gymnasiets sammenhængskraft. 
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Fra et elevperspektiv beskrives Ørestad Gymnasium som et åbent, multikulturelt og virtuelt gymna-
sium, hvor det åbne miljø udvikler og udfordrer eleverne i deres læring og skaber en unik 
fornemmelse af at være en del af et stort fællesskab på tværs af årgange og studieretninger.  
 
Ørestad Gymnasium er i særklasse et moderne gymnasium med dannelse og uddannelse i fokus - 
et gymnasium, der er i levende samspil med sin samtid og omverden, og som gennem den digitale 
profil skaber rammer for unikke læringsmiljøer.  
 
Et tydeligt tegn på mediegymnasiets særlige profil opleves ved elevernes samling, der live-trans-
mitteres på gymnasiets YouTube-kanal her. 

 

Blandt medarbejderne på Ørestad Gymnasium hersker generelt en innovativ og eksperimenterende 
tilgang til at lykkes og et stort engagement i gymnasiets identitet. Samtidig er der et stort ønske om, 
at der skabes fælles retning omkring en opdateret strategi og ikke mindst en udvikling af en tydelig 
profil og vision, udviklet på et fundament af de eksisterende erfaringer og successer.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DnTLLx4pIOo
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Rektor 

Anne-Hedvig 
Baumgarten Olsen 

Økonomi- og 
administrationschef 

Dennis Hellegaard 

Kvalitetschef 

Suzette Tindal 

Uddannelseschef 

Trine Schloss Pedersen 

Uddannelseschef 

Vicerektor 

Lars Viborg Jørgensen 

(p.t. konst. rektor) 

Ledelsen 

Ørestad Gymnasiums samlede nuværende ledergruppe fremgår af nedenstående model og er an-
svarlig for varetagelsen af en række driftsmæssige ledelsesopgaver og koordinering. 
 
Figur 1: Organisationsdiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Ørestad Gymnasium varetager yderligere ti pædagogisk-faglige koordinatorer forskellige 
ledelsesmæssige og koordinerende udviklingsopgaver.  
 
Gymnasiet var i mange år tegnet af en stærk lederprofil og uformelle strukturer i en flad organisation. 
Flere organisatoriske forandringer, udefrakommende forhold samt organisationens klare ønske om 
at skabe en opdateret vision og strategi har samlet set været baggrunden for, at bestyrelsen i foråret 
2019 beslutter at indlede et samarbejde med Center for Konflikthåndtering. En grundig analysefase 
er afsluttet og peger bl.a. på, at de organisatoriske strukturer og organiseringen samlet set bør gen-
tænkes i forbindelse med tiltrædelse af en ny rektor for Ørestad Gymnasium, og at denne får til 
opgave at samle organisationen omkring en fælles retning og attraktiv profil.  
 
 

Den aktuelle situation 
Ørestad Gymnasium har siden starten markeret sig med en tydelig digital profil og som et 
mediegymnasium. En profil, der stadig er et væsentligt omdrejningspunkt for gymnasiets kerne-
fortælling, og som forsat tiltrækker en mangfoldig gruppe af unge.  
 
Det åbne miljø skaber rammer for kreativ og eksperimenterende undervisning, som er en 
forudsætning for en fortsat udvikling af gymnasiets særlige status, men som kræver nye klare mål og 
fælles retning, så de fortsat er kilde til at udbygge en tydelig profil, der gør gymnasiet i stand til at 
fastholde en førerposition i et moderne og konkurrencepræget uddannelseslandskab.  
 
Med udviklingsperspektivet som forudsætning for fastholdelse af en attraktiv profil og højt fagligt 
niveau skal der også fremover sikres balance til en stabil og sikker drift og ikke mindst sikres en 
tydelig struktur, organisering og ansvarsfordeling i hele organisationen.  
 
Besparelses- og effektiviseringskrav har generelt ramt uddannelsessektoren og definerer dermed 
også en væsentlig opgave for den kommende rektor på Ørestad Gymnasium. Dertil kommer, at 
gymnasiets bygningsmasse kræver løbende vedligeholdelse, og at dele af undervisningsaktiviteterne 
foregår i attraktive, men også dyre, lejede lokaler i Mediebyen. Grundlaget for at fastholde en stabil 
og sikker økonomisk drift af Ørestad Gymnasium er dog absolut til stede, hvilket fremgår tydeligt af 
gymnasiets seneste årsrapport.  
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Stillingen som rektor 

Opgaver og ansvar  

Rektor refererer direkte til bestyrelsen og er overordnet ansvarlig for den daglige drift og udvikling af 
Ørestad Gymnasium. 
 
Rektor står i spidsen for Ørestad Gymnasium og er ansvarlig for den strategiske udvikling samt den 
administrative, 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 positiv udvikling. 

De ledelsesmæssige arenaer  

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 
Ørestad Gymnasiums ledelse består af rektor, vicerektor, to uddannelseschefer, kvalitetschef samt 
administrationschef. Det er ledelsens opgave - under rektors ledelse - at sikre, at Ørestad 
Gymnasium fortsat udvikles. Det relaterer sig både til skolens faglige niveau, det pædagogiske fokus 
og skolens organisering.  
 
Lærere og administrativt personale 
I forhold til medarbejderne er det rektors opgave at sikre sammenhængskraften i organisationen 
gennem kommunikation af strategi, mål og retning samt understøttelse af det gode arbejdsmiljø i 
organisationen ved hjælp af en åben, tilgængelig og dialogorienteret stil. Organisationen er præget 
af høj grad af medarbejderindflydelse og en uformel omgangstone.  
 
Rektor skal sikre, at det faglige og pædagogiske niveau går hånd i hånd med Ørestad Gymnasiums 
vision og profil, og skal kommunikere en tydelig retning også i en dialogorienteret stil.  
 
Eleverne 
Det er rektors ansvar og opgave til stadighed at udbygge det pædagogiske og didaktiske særkende 
på Ørestad Gymnasium og at holde fokus på den primære opgave: dannelse og uddannelse af unge 
mennesker. Det betyder, at rektor er ansvarlig for, at kvaliteten af undervisningen sikres på et højt 
fagligt niveau, og at Ørestad Gymnasiums elever tilbydes et undervisningsmiljø med fokus på den 
enkelte elevs udviklingsmuligheder.  
 
Rektor er ligeledes ansvarlig for, at skolens digitale og innovative profil udfoldes i dagligdagen, og at 
det karakteriserer studiemiljøet, der indeholder en lang række elevudvalg og høj grad af medind-
flydelse til elevgruppen. 
 
Eksterne relationer 
Rektor har også til opgave at repræsentere Ørestad Gymnasium i en række eksterne relationer og 
samarbejdsfora samt at profilere gymnasiet overfor kommende elever og deres forældre. Rektor har 
ansvar for udvikling af en stærk fortælling om gymnasiets profil for derigennem at udbygge skolens 
synlighed i uddannelseslandskabet. Rektor er personificeringen af skolens profil og kultur.  
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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 lært gymnasiet, medarbejderne og kulturen at kende og fået overblik over styrker og 
udviklingsområder, 

 har skabt sig overblik over skolens økonomi, 

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

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

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

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

 med afsæt i Ørestad Gymnasiums unikke arkitektoniske rammer og digitale profil har udbygget 
og udbredt en kernefortælling om et moderne gymnasium - og kommunikeret denne fortælling i 
en fælles retning for lærere, administrativt personale og ledere, 

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

 har igangsat tiltag, der skal fastholde og potentielt forbedre de målbare indikatorer såsom 
elevtal, karakterer og ikke mindst elev- og medarbejdertrivsel, 

 har igangsat tiltag, der fastholder og udbygger ledernes, lærernes og medarbejdernes oplevelse 
af sammenhængskraft og trivsel på Ørestad Gymnasium, 

 har fastlagt de grundlæggende strategiske pejlemærker og visionen for Ørestad Gymnasium.  

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 al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 Betydelig ledelseserfaring - gerne fra gymnasiesektoren 

 Relevant kandidatgrad samt pædagogikum 

 Indgående kendskab til STX-uddannelsen 

 Gerne lederuddannelse 

 Betydelig indsigt i økonomisk drift i uddannelsessektoren. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

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

Opgaveledelse 

 Er helhedsorienteret og kan sikre sammenhængskraften i organisationen 

 Er synlig og engagerer sig i kulturen og dagligdagen på Ørestad Gymnasium 

 Arbejder målrettet, struktureret og sikrer opfølgning. 
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Relationsledelse 

 Empatisk, imødekommende og dialogorienteret i sin ledelsesstil 

 Besidder en naturlig autoritet i rollen som rektor på Ørestad Gymnasium  

 Evner at uddelegere ansvar og beslutningskompetence 

 En kompetent netværker, der kan fremme Ørestad Gymnasiums interesser lokalt og nationalt 
med pondus og integritet. 

 
Forandringsledelse 

 Evner at motivere og inspirere en innovativ pædagogisk organisation  

 Omsætter strategi til relevante indsatser i balance med driftsopgaver 

 Inspirerende kommunikator, der kan skabe og formidle en fælles fortælling og vision for Ørestad 

Gymnasium. 

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

ansøgerens kvalifikationer. 

 

Der forventes tiltrædelse den 1. februar 2020. 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 25. november 2019, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 27. november 2019, kl. 15.00 

Indledende samtaler 5. december 2019 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 50 

Rapportering og anden samtalerunde 18. december 2019 

Forhandling og ansættelse Efter 18. december 2019 

Tiltrædelse 1. februar 2020 

 


