
SKOLELEDER SØGES TIL  
BALLETSKOLEN I HOLSTEBRO
Vores skoleleder gennem mange år har valgt at nyde sit velfortjente 
otium. Derfor søger Balletskolen i Holstebro en ny øverste leder for 
både friskole, kunstneriske linjer, børnehave og skolens fritidstilbud. 
Vi kan tilbyde et særdeles spændende lederjob på en skole, hvor tonen 
er uhøjtidelig, og hvor der er højt til loftet- samtidig med, at vi har en 
professionel tilgang til alle arbejdsopgaverne på alle niveauer. Du bliver 
en del af en velfungerende organisation med et engageret personale og 
dedikerede elever - en skole, der bygger på traditioner, men bestemt 
ikke er bange for at iværksætte nye tiltag. Som leder får du ansvaret for 
skolens fremtidige udvikling, både pædagogisk og administrativt. Du 
bliver også en aktiv deltager i processen i forbindelse med et planlagt 
nyt skolebyggeri, som allerede er sat i gang.

Du vil møde en skole med en international profil, og som er akkrediteret 
EU’s Erasmus+ -program. Desuden er der samarbejdsaftaler med flere 
kunstneriske uddannelser i udlandet. Der er således en del rejseaktivi-
tet for både elever og ansatte.

Vi har en forventning om, at du har solid skolemæssig erfaring med in-
teresse i pædagogisk udvikling og meget gerne en lederuddannelse. Du 
skal have forståelse for, at skolens DNA er gennemsyret af kunstnerisk 
udfoldelse. Det betyder, at ballet, dans og kunst/film selvfølgelig fylder 
meget i skolens dagligdag. Det er vigtigt, at du kan se dig selv i forhold 
til dette og skolens værdier og målsætninger i øvrigt.

Som øverste leder forventer vi, at du har forståelse for og indsigt i ad-
ministration og økonomi, og at du både har fokus på drift og udvikling.

Vores skoleleder skal være den person, der med et 
glimt i øjet kan skabe gode relationer til både børn 
og voksne. Din vigtigste opgave er at spille de ansatte 
gode og sammen med resten af personalet at skabe 
og bibeholde gode og trygge rammer.

 Ansøgning sendes til :    
 Thomas Morgen, bestyrelsesformand,    

thomas@morgen-invest.dk, tlf. 6133 3900

 Eventuelle henvendelser kan rettes til   
 Kim Bech, viceskoleleder,  

 kim@balletskolenholstebro.dk,  tlf. 2126 7959

 Jobstart:  1. juni 2023

 Ansøgningsfrist:   
 1. februar 2023  
 Første samtalerunde forventes i uge 6 2023
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