
 

Rektor 
Heltid 100% 

 
 
Är du en driven skolledare och företagsledare med erfarenhet från 
folkhögskola? Är du en engagerad visionär som vill hålla i taktpinnen och 
inspirera och leda vår skola och vårt företag nu när vår rektor går i 
pension? 
 

Mellansels folkhögskola är en allmännyttig ideell förening, med Svenska kyrkan och EFS 
som huvudmän. Vi bedriver årligen en utbildningsverksamhet om ca 12 000 dv, varav ca 
8 000 dv utgörs av folkhögskolekurser, ca 3 600 dv av yrkeshögskoleutbildning och 
därutöver viss uppdrags- och samverkansutbildning. Utbildningarna kan delas in i tre 
kategorier: musikutbildning, verksamhet för utsatta med stödbehov och kyrklig utbildning.  
 

Mellansels folkhögskola AB är ett kommersiellt dotterbolag, som bedriver hotell-, 
restaurang- och konferensverksamhet, uppdragsutbildning och royaltybaserad 
musikproduktion. 
 

Rektor leder skolverksamheten och är samtidigt VD för aktiebolaget. Tjänsten är en 
tillsvidareanställning, som kan komma att inledas med en provanställning. Arbetstiden är 
oreglerad heltid. 
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
 att visionärt leda och utveckla skolverksamheten och företagsverksamheten 
 att förbereda och föredra ärenden för styrelsen 
 att inspirera och leda enhetscheferna i ledningsgruppen 
 att i samråd med respektive enhetschef anställa den personal som långsiktigt behövs 

för att driva och utveckla verksamheten 
 att ta ett övergripande och långsiktigt ekonomiskt ansvar för koncernens samlade 

verksamhet 
 

Vi söker dig som uppfyller flera av följande punkter 
 har en adekvat högskoleutbildning 
 är en driven skolledare 
 är en nyfiken entreprenör med kunskap om villkor för såväl allmännyttiga ideella 

föreningar som aktiebolag 
 har erfarenhet av folkbildning och folkhögskola 
 har erfarenhet av långsiktig fastighetsförvaltning 
 har erfarenhet från hotell-, restaurang- och konferensverksamhet 

 

Koncernen Mellansels folkhögskola har en omsättning på c:a 40 miljoner kronor per år med 
ett femtiotal som arbetar i verksamheten. Vi har en mycket låg personalomsättning trots att vi 
som folkhögskola inte är löneledande. Det beror på att vi har en fantastisk personal som 
skapar en härlig arbetsmiljö!  
 

För ytterligare upplysningar, kontakta 
Christer Åkesson  073-461 12 21, christer.akesson@telia.com 
Thomas Wahlbom  073-065 44 30, thomas.wahlbom@mfhs.se  
 

Ansökan med referenser och löneanspråk skickas till 
 

tjanster@mfhs.se 
 

Ansökan ska ha inkommit senast 1 mars 2022. Märk ansökan rektor. 
Tillträdesdag: 1 augusti 2022. 
 
 

Välkommen med din ansökan! 
 

Styrelsen 



 

 

 
 

Tingsan med kapellet i förgrunden 
 
 

Mellansels folkhögskola ligger i Örnsköldsviks kommun, c:a 35 km från Örnsköldsviks centrum. 
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Svenska kyrkan och EFS, på kristen grund. Vid 
skolan finns bl.a. följande utbildningar 
 

Allmänna kurser Kyrkomusikerutbildning 
Baslinjen Musikutbildning med flera olika profiler: 
Trafiklinje med taxiprofil     gospel – rock – funk/fusion – songwriter 
Yrkeslinjen - yrkesförberedande utbildning Musikproducentutbildning 
Utbildning för nyanlända - Introkursen Körakademin 

 
Skolan bedriver även hotell- och konferensverksamhet. Huvudbyggnaden, det charmiga 
tingshuset i Mellansel, har 24 hotellrum, 12 enkelrum och 12 dubbelrum. Därutöver finns 
flera annex och anslutande byggnader. Totalt kan anläggningen ta emot 120 övernattande 
gäster i 100 rum. Deltagare i kursverksamheten vid Mellansels folkhögskola äter lunch och 
middag i Restaurang Tingsan.  
 

Restaurangen har en matsal dimensionerad för 140 gäster samt två konferens-  och 
festvåningar för vardera 40 gäster. Därutöver finns relax med bubbelbad, en liten biosalong 
och ett aktivitetsrum med bl.a. biljard. 
 

Välkommen till Mellansels 
folkhögskola! 
 
 
 

https://mellanselskonferens.se/ 
 

https://mfhs.se/ 


