
 

 

Rektor til Middelfart Gymnasium & HF 
 
Mestrer du balancen mellem bred involvering og ambitiøse mål 
og fremdrift, mellem sikker forankring og inspirerende 
udvikling? 
 
Middelfart Gymnasium & HF karakteriseres af åbenhed, gennemsigtighed, fælles ansvarlighed og 
sammenhold. Både elever og medarbejdere engagerer sig i skolens fællesskab og bidrager til at 
kvalificere beslutninger og udvikle gymnasiet. 
 
Den strategiske ambition for skolen er klar og sætter retning for arbejdet med elevernes dannelse 
og uddannelse: 
 
! Vi vil være en åben og relevant skole, der danner eleverne til aktiv og kritisk deltagelse i 

samfundet med særligt fokus på internationalt udsyn, klima, miljø og bæredygtighed  
 
! Vi vil udfordre og bidrage til udviklingen af lokalområdet i tæt samspil med kommune, skoler, 

kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv 
 
Med reference til Middelfart Gymnasium & HFs bestyrelse, kommer rektor til at stå i spidsen for 
det videre arbejde med at sikre realisering af skolens vision og strategi i overensstemmelse med 
skolens kultur, værdier og traditioner.  

Gennem involverende processer skal du sikre en stabil drift, elev- såvel som medarbejdertrivsel, 
samt den sociale kapital. Du forventes at bidrage til tydelig profilering af gymnasiet og understøtte 
udvikling af vores rolle lokalt og nationalt.  

Rektor er leder for skolen sammen med en engageret ledergruppe. I det ledelsesmæssige 
fællesskab er der fokus på at understøtte realisering af spirende initiativer på skolen; men også at 
inspirere og motivere, sikre kritisk refleksion samt skabe en fælles retning for skolens udvikling. 

Det forventes, at rektor: 
! Agerer tillidsvækkende og med høj grad af åbenhed 
! Er visionær og ambitiøs både når det handler om skolen og uddannelserne  
! Er nysgerrig, dialogsøgende og inddrager som det mest naturlige mange perspektiver i sine 

beslutningsprocesser 
! Agerer med naturlig autoritet i rollen som rektor for Middelfart Gymnasium & HF 
! Kan skabe konstruktiv og kritisk refleksion i organisationen og sætte retning for skolens udvikling 
! Er en imødekommende netværker, der kan etablere gode samarbejdsrelationer, internt såvel 

som eksternt  
 
Den kommende rektor for Middelfart Gymnasium & HF har undervisningserfaring i et 
gymnasierelevant fag og ledelseserfaring fra en lignende organisation. Du kan sikre en stabil og 
sikker drift som forudsætning for skolens fortsatte udvikling af pædagogik og didaktik. 
 
Du kan læse mere om stillingen i det uddybende notat her: https://middelfart-gym.dk/wp-
content/uploads/2022/10/5_notat_MG_Rektor10102230.pdf  
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV her: 
https://www.gymnasiejob.dk/soeg-stilling/66054 
 



 

 

Ansøgningsfristen udløber mandag d. 7. november kl. 10.00. 
 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte bestyrelsesformand Asger Rabølle Nielsen på telefon 
2078 6821 eller konsulent Anja Lange på telefon 4049 2026, eller e-mail al@anjalange.dk. Alle 
henvendelser behandles fortroligt.  


