
Verksamhetssamordnare Mellansels folkhögskola
Har du erfarenhet av kvalitetsarbete och utbildningsfrågor? Är du
nyfiken och vill vara med och påverka? Då är du rätt person för vår
nya tjänst som verksamhetssamordnare på Mellansels folkhögskola.

Mellansels folkhögskola bedriver utbildning inom ramen för folkbildning och
yrkeshögskolan. Det finns även ett aktiebolag knutet till skolan, som bland annat
driver en hotell- och konferensanläggning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetssamordnare är du ett nära stöd till skolans rektor och är vid
behov adjungerad i ledningsgruppen. I samråd med rektor och enhetsansvariga
ansvarar du för skolans systematiska kvalitetsarbete, uppföljning och rapportering,
samt viss dokumentation och ärendehantering.  Du har också ett övergripande
ansvar för skolans marknadsföring  och representerar verksamheten i sammanhang
som är kopplade till dina arbetsuppgifter. Tillsammans med rektor bevakar du att
skolan och aktiebolaget samverkar på ett bra sätt.  Rollen innefattar också
omvärldsbevakning, tillsammans med rektor och ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har akademisk utbildning och har erfarenhet av
utvecklingsarbete. Du har god administrativ förmåga och kan formulera dig väl i tal
och skrift.  Du är intresserad av omvärldsbevakning och kan se hur omvärldens
behov kan utveckla skolan och aktiebolaget.

För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, och har en god social
förmåga som sätter individens trygghet och respekt i centrum. Du förstår din roll,
men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut; du ser helheter och tar
hänsyn till det större perspektivet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, och inleds med en provanställning på
sex månader.

Mellansels folkhögskola ligger i Örnsköldsviks kommun, ungefär 35 km från
Örnsköldsviks centrum. Verksamheten bedrivs på kristen grund i nära samarbete
med våra huvudmän Svenska kyrkan och EFS. Verksamheten har en omsättning på
cirka 40 miljoner kronor per år med ett femtiotal medarbetare.

För ytterligare upplysningar, kontakta
Rektor Karin Jardstam, karin.jardstam@mfhs.se, 0661-65 44 02
Ansökan med meritförteckning/CV, löneanspråk och referenser skickas till
tjanster@mfhs.se

Tillträdesdag: 1 mars 2022 (eller efter överenskommelse).
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Ansökan ska ha inkommit senast 11 december 2022. Märk ansökan
verksamhetssamordnare.

Välkommen med din ansökan!


