Vi  söker  en  biträdande  rektor  0ll  June  folkhögskola  
June  folkhögskola  har  de  senaste  åren  vuxit  både  i  antal  kurser  och  kursdeltagare.  Idag  be-‐
drivs  ca  häl>en  av  undervisningen  på  moderskolan  i  Juneporten.  Övrig  kursverksamhet  be-‐
drivs  på  distans  eller  i  samverkan  med  huvudman,  församlingar  eller  andra  organisa0oner.  
På  moderskolan  bedriver  vi  kurser  inom  fyra  olika  fält.  Vi  brukar  sammanfaEa  dem  i  Allmän  
kurs,  Assistent,  Foto  och  Socialpedagogik.  Därutöver  har  vi  en  rad  olika  utbildningar  på  di-‐
stans  och  i  samverkan  med  andra.  Exempel  på  sådana  utbildningar  är  Akademi  för  ledarskap  
och  teologi,  Socialt  entreprenörskap,  Testa  Mission,  Svenska  från  dag  eE  mm.  
Nu  behöver  vi  förstärka  ledningsfunk0onen  på  skolan.  Tillsammans  med  rektor  på  skolan  
kommer  du  förstärka  arbetet  med  pedagogisk  och  digital  utveckling,  formalia,  ledning  av  del-‐
tagare  och  personal  samt  uppföljning  och  utveckling  av  kursverksamhet.  Skolans  Allmänna  
kurs,  på  grund-‐  och  gymnasienivå,  har  vuxit  och  behöver  mer  ledningsstöd.  Allmän  kurs  är  
idag  skolans  största  kursverksamhet  och  skiljer  sig  från  de  andra  bl  a  i  form  av  studieomdö-‐
men,  individuella  scheman,  särskilda  anslag  mm.    
      
Vi  söker  dig  som:  
-‐   har  intresse  av  aE  arbeta  med  vuxenutbildning  och  samhällsbygge      
-‐   har  förmågan  aE  se  den  stora  bilden  och  helheten  av  skolan  
-‐   har  en  god  social  kompetens  och  förmåga  aE  samarbeta  med  olika  människor  
-‐   har  god  ledarskaps-‐  och  organisa0onsförmåga  
-‐   har  0digare  erfarenhet  av  pedagogiskt  arbete    
-‐   är  ansvarstagande  
-‐   delar  våra  kristna  värderingar  och  vår  vision  för  skolans  arbete  
Kompetens/erfarenhet:  
Tidigare  erfarenhet  av  arbetsledning,  personalansvar,  lärartjänst,  folkbildning,  specialpeda-‐
gogiskt  och  kura0vt  arbete  är  meriterande.  Stor  vikt  läggs  vid  personlig  lämplighet.  
Anställning  
Tjänsteform:    70-‐100  %,  0llsvidare  
Tillträde:  E>er  överenskommelse  
Tjänsten  kan  komma  aE  kombineras  med  lärartjänst  eller  andra  arbetsområden.    
Ansökan  
Har  du  frågor  är  du  varmt  välkommen  aE  kontakta:  
Rektor  Marcus  Örebäck,  036-‐374801
Facklig  representant  SFHL  Niklas  Ahnstedt:  036–374812
Sista  ansökningsdag  är  18  april  2019.
OBS!  Urval  och  intervjuer  sker  löpande  och  0llsäEning  kan  ske  före  sista  ansökningsdagen.  
Ansökan  skickas  0ll:  info@junefolkhogskola.se    eller  marcus.oreback@junefolkhogskola.se    

JUNE  FOLKHÖGSKOLA  erbjuder  vuxenutbildning  i  centrala  Jönköping  sedan  2011.  Skolan  
grundades  1979  och  låg  0digare  utanför  Nässjö  och  namnet  var  då  Viebäcks  folkhögskola.  
Skolan  är  en  dagfolkhögskola  som  erbjuder  bildning,  gemenskap  och  utbildning  inom  varie-‐
rande  områden.  Skolan  har  idag  kursverksamhet  som  berör  ca  650  personer  varje  år.  På  sko-‐
lan  är  ca  35  personer  anställda.  De  ﬂesta  kursdeltagarna  läser  i  Juneporten  Jönköping  eller  
via  distansstudier.  Skolans  huvudman  är  s0>elsen  Pingsgörsamlingarnas  Skol-‐  och  Kursverk-‐
samhet.  S0>elsen  driver  fem  folkhögskolor  inom  Pingströrelsen.  Sy>et  med  skolververksam-‐
heten  beskrivs  aE  bedriva  folkhögskoleverksamhet  på  kristen  grund  och  i  kristen  anda.
Se  mer  på:    www.junefolkhogskola.se

