
Årsvikariat med mulighed for fastansættelse 

Administrativ afdelingsleder, der kan undervise i matematik 
Aalestrup Naturefterskole søger pr 1/8 en årsvikar med fokus på det administrative. Desuden forventer vi, 
at du kan varetage undervisningen i matematik. 

Grundet ny ledelsesstruktur søger vi en medarbejder, der kan indgå i en stilling der rummer 25% ledelse, 
og her skal du indgå i tæt samarbejde med skolens nye forstander. 
Aalestrup Naturefterskole er en ambitiøs og veletableret almen efterskole med god elevsøgning. Vi er 
beliggende i smukke omgivelser, i udkanten af Aalestrup by, i Himmerland på grænsen til det midtjyske. 

Kort om efterskolen. 
Skolen blev grundlagt i 1997 af lokale kræfter og relevante interesseorganisationer. Vi er en efterskole med 
plads til 110 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Skolen har pt. fem linjefag: jagt-, lystfiskeri-, adventure/ski-, 
golf/ski- samt hestelinje. Vi er pt. 27 engagerede medarbejdere. 

Aalestrup Naturefterskoles hverdag og daglig liv bygger på de Grundtvig / Koldske skoletanker og 
menneskesyn. Vi vægter den levende samtale, dialogen. Troen på at ligeværd, demokrati og frihed under 
ansvar er de bærende elementer i mødet mellem mennesker. Skolens DNA er naturen og mennesket. 

Vi ser gerne: 

- at du har kendskab til og erfaring med efterskoleformen. 
- at du har interesse i og flair for den administrative del af skoleledelse, herunder et godt økonomisk 

overblik. 
- at du er vant til at arbejde med timetælling og skemaopsætning. 
- at du har interesse i at arbejde med unge mennesker og at du har lyst til at engagere og involvere 

dig i efterskolelivet. 

Vi tilbyder: 

- et varmt, harmonisk og humoristisk arbejdsmiljø med både kompetente, engagerede og visionære 
medarbejdere, bestyrelse og forstander. 

- mulighed for indflydelse på fremtidige strategier og visioner. 
- en skole der arbejder med en anerkendende pædagogik, som vejen til det gode og forpligtende 

fællesskab. 

Med i stillingen hører også kontaktlærerfunktion, aften- og weekendtilsyn. 

Ansøgning: 
Ansøgning bilagt CV og eventuelle referencer, sendes i en samlet PDF-fil pr. mail til 
nytjob@naturefterskolen.dk 

Vi holder samtaler løbende, så send hellere din ansøgning i dag end i morgen. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ny forstander Jannie Dallgaard på 23233322 eller TR 
Jakob Kjær Madsen på 21949122, der gerne viser skolen frem. 

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 


