
 

Skoleleder til ConCura Skolen 
 
Brænder du for at gøre en forskel for sårbare og udsatte børn og unge?  
Så har Fonden ConCura en sjældent udbudt og spændende skoleleder stilling ledig.  
Vi søger en skoleleder med højt engagement og interesse for både specialpædagogik, ledelse, administration og 
strategiske ledelsesopgaver og som ud over skolelederstillingen skal være en del af Concuras samlede lederteam.  
 
ConCura skolen er en dagbehandlingsskole med lokationer i hhv. Tølløse og Kvanløse og hører under Fonden ConCura. 
Skolen tilbyder undervisning på tre hold: indskoling, mellemtrin og udskoling. På skolen har vi en mangeårig erfaring 
med specialundervisning, hvilket giver elever med specifikke specialpædagogiske behov mulighed for at få tilrettelagt 
en individuel undervisnings- og behandlingsplan. Desuden udbydes STU forløb. 
 
Hvem er Fonden ConCura?  
Fonden ConCura er en nonprofit fond, der tilbyder specialiserede, socialpædagogiske ydelser målrettet børn, unge og 
deres familier på baggrund af henvisninger fra kommuner over hele landet. Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør – deraf 
navnet.  
 
Hvad tilbyder vi?  

• En fuldtidsstilling til opstart 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter.  

• En stilling, som giver dig mulighed for at udfordre og udvikle dig selv, samtidig med at du indgår i et fagligt 
stærkt miljø.  

• Et kompetent og dygtigt medarbejderteam, som loyalt spiller sammen om at skabe læring og trivsel.  
 
Stillingen indbefatter: 
Som skoleleder på ConCura skolen er du den synlige ledelse på skolen. Du varetager det daglige ledelses- og 
personaleansvar med selvstændigt budgetansvar.  
Du skal være i besiddelse af stærke relationelle kompetencer og kunne bidrage til medarbejdernes engagement, 
motivation og udvikling. Et godt netværk er også en fordel. 
 
Derudover indbefatter stillingen, at du skal:  

• Få dagligdagen til at fungere for børn og personale og sikre at børnene får afsluttet deres folkeskole med 
afgangseksamen 

• Indgå i specialpædagogisk faglig sparring med personalet  

• Afvikle statusmøder og udarbejdelse af udviklingsplaner i samarbejde med personalet 

• Sikre et tæt samarbejde med sagsbehandlere, PPR, KUI og forældre 

• Sikre løbende opfølgning på årshjulet, lovgivning, økonomi, arbejdstid og personaletrivsel 

• Sørge for promovering af STU og skolepladser 
 
Vi forventer, at du:  

• Er uddannet lærer og har ledelseserfaring  

• Har erfaring med specialpædagogiks arbejde for målgruppen børn og unge med diagnoser 

• Kan udøve motiverende personaleledelse  

• Kan understøtte et højt ambitionsniveau og god kvalitet i undervisningen og medvirke til at opfylde Fonden 
Concuras strategiske mål og medvirke til at udvikle skoledel og STU til gavn for hele ConCura. 

 
Løn og ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt  

 
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende skoleleder  
Randi Hoffmann på telefon 24 75 38 60 eller daglig leder Jannick Holmgaard på telefon 40 22 35 39 
 
Hvis stillingen har fanget din interesse, så send din ansøgning til ansogning@concura.dk  
Ansøgningsfrist: d. 10. maj 2021  
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