NY FORSTANDER SØGES
Vores tidligere forstander har fået nyt job som generalsekretær, og derfor søger
vi en ny forstander til at videreføre og udvikle Havredal Praktiske Uddannelser.
Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede “unge med særlige behov” frem mod en tilværelse som
ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som
deres individuelle potentialer rækker til.
Læs mere om Havredal på www.havredal.dk
PERSONEN
Du er en ildsjæl, og du har et ægte engagement i at videreføre og udvikle
Havredal praktiske Uddannelser.
Du opnår resultater gennem en dynamisk og motiverende tilgang. Det er naturligt for dig at lytte og inddrage andre i et samarbejde, der er præget af respekt
og anerkendende tilgang. Du foretager løbende en afvejning mellem processer
og resultater for at sikre den nødvendige fremdrift. Du tror på værdien af fællesskabet, men har også modet til at træffe egne beslutninger, når det er påkrævet.
Du ser det enkelte menneske og interesserer dig for ”unge med særlige behov”.
Du har fokus på medarbejdere, bestyrelse og ikke mindst kommunerne og
øvrige samarbejdspartnere, der er med til at skabe grundlaget for Havredal
Praktiske Uddannelser.

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

Du skal være generalist, kunne tænke i helheder og kunne sætte dig ind i forskelligartede og komplekse opgaver. Du har interesse for og er god til at skabe
netværk og samarbejdsflader.
Du har forretningsøkonomisk sans og er god til at formidle og synliggøre
Havredals kvaliteter og potentialer til kommuner og samarbejdspartnere.
Du ser det som en styrke at være en del af et værdibaseret arbejdsfællesskab
og ønsker at fortsætte et godt samarbejde med de to foreninger, der står bag
Havredal Praktiske Uddannelser: Jysk børneforsorg/Fredehjem www.jyskborneforsorg.dk og Lokalforeningen Ligeværd Viborg www.ligeværd.dk
Vi håber, at du har viden om og kendskab til Havredals målgruppe og praktiske
uddannelser og ser det som en fordel, at du har erfaring med landbrugsdrift
og ledelse.
Der er en tilhørende tjenestebolig til stillingen, som det vil vægtes højt, at du
bosætter dig i. Løn iht. gældende overenskomst og kvalifikationer.
Ansøgning sendes til: mail@jyskborneforsorg.dk senest den 14/4 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 17/4 i Aarhus.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til
formanden for bestyrelsen, Jens Maibom Pedersen tlf. 60 65 18 72
eller generalsekretær Poul Erik Clausen tlf. 21 24 40 65
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