Rektor och förskolechef till Näshulta friskola och förskola

Vi söker en pedagogisk ledare som långsiktigt och målinriktat kan utveckla de positiva krafterna
som finns i och runt verksamheten. Som rektor är ett av dina uppdrag att arbeta fram en röd tråd
utifrån vår inriktning som skall genomsyra verksamheten från förskolan upp till årskurs 6.
Vilka är vi?
Näshulta Friskola och förskola startades höstterminen 2012 av den ideella föreningen Näshulta
Framtid och omfattar tre förskoleavdelningar samt förskoleklass till årskurs 6.
Genom föreningen, bygdens och framförallt personalgruppens engagemang har verksamheten
dubblerats under denna tid och omfattar i dagsläget ca 100 barn/elever.
Näshulta skola och förskola ligger ”mitt i byn”, drygt 2 mil sydväst om Eskilstuna. Här finns bland
annat skogen, sjön, kyrkan och idrottshallen alldeles inpå knuten. Helt naturligt och delvis som en
följd av platsen och omgivningarna är Näshulta Friskolas inriktning Natur, Hälsa och
Entreprenörskap.
Näshulta Framtid är en förening utan vinstkrav vilket gör att eventuell vinst återförs till
verksamheten. Huvudmannen är politiskt och religiöst oberoende. Då verksamheten är liten
kommer det vara ett nära samarbete mellan dig och huvudmannens styrelse främst i strukturella
och strategiska frågor.

Du ansvarar för att:
• säkerställa att varje elev ges förutsättningar att nå nästa nivå i sitt lärande
• verksamheten lever upp till nationella mål och riktlinjer
• verksamheten når upp till uppsatta kvalitetsmål
• hela budgetprocessen
• rekrytera, leda och utveckla medarbetare
• vara en god, inspirerande och tydlig ledare till en personalstyrka på ca 20 personer
• arbeta för att skolans inriktning genomsyrar verksamheten
• ha kvalitetsfokus i allt arbete, utvärdera och analysera regelbundet samt genomföra kontinuerliga
förbättringar
• ha helhetssyn över verksamheten samt vara väldigt delaktig i den pedagogiska utvecklingen där
vi gärna ser att du spenderar mycket tid i klasser/förskoleavdelningar.
Vi söker Dig som:
• är enkel att samarbeta med mot alla kontaktytor och har ett öppet sinne för förändringar
• är glad och positiv i ditt förhållningssätt
• har en inlyssnande och empatisk ledarstil och vill ha en pedagogisk dialog med dina
medarbetare
• har mod och är inkluderande för att ständigt utveckla vår gemensamma laganda
• är en engagerad och driven rektor, gärna med tidigare erfarenhet som skolledare
• har relevant högskoleutbildning, genomförd rektorsutbildning är meriterande
• är målmedveten, har en tydlig ledarstil och är van att tillsammans med medarbetarna arbeta mot
höga kvalitetsmål

• har sinne för struktur och ordning.
Tjänsten fördelar sig på ca 70% rektor och ca 30 % förskolechef.
Mer information om vår skola hittar du på www.nashultafriskola.se.
Varmt välkommen med din ansökan som vi gärna vill ha så snart som möjligt dock senast den 1
april till, eva.svensson@nashultafriskola.se.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta
Eva Svensson 070-4545516.
Vi undanber oss kontakter från rekryterings- och annonseringsföretag.

