
 

 

ENGAGERET OG DYNAMISK FORSTANDER 

Vi søger en forstander, der vil være med til at sikre fundamentet for et af de vigtigste erhverv i 
Danmark. Grindsted Landbrugsskole søger en tydelig leder med drive og engagement, der med 
en rummelig, nærværende og engageret ledelsesstil kan bringe skolen ind i fremtiden.   

Forstanderen skal brænde for at realisere skolens mission om at uddanne landmænd, som kan 
og vil drive områdets – såvel som landets – landbrug i næste generation.  

 
Opgaver 
Forstanderen har det overordnede ansvar for drift, udvikling og ledelse af Grindsted Land-
brugsskole med reference til bestyrelsen. Forstanderen skal sikre uddannelse af bedste 
kvalitet og en solid drift, båret af høj faglighed, hvor engagement, sammenhold og stærke 
sociale bånd er en del af fundamentet for skolen – både for elever og medarbejdere. Grind-
sted Landbrugsskole er samtidig præget af sektorens udfordringer, hvor især rekruttering 
af nye elever til erhvervet og skolen er en vigtig opgave for forstanderen. 

Grindsted Landbrugsskole har aktuelt ca. 80 årselever, hvoraf kostskolen har 60 kostelever. 
En højt prioriteret opgave er at sikre gode og faste rammer for trivsel og almen dannelse, 
således at de unge får de bedste muligheder for at udvikle sig både fagligt og menneskeligt, 
som en del af deres ophold på Grindsted Landbrugsskole. 

Forstanderen skal være en samlende leder, der går forrest. Som ambassadør for skolen skal 
forstanderen skabe positiv opmærksomhed omkring skolen, så nye elever tiltrækkes af fag-
lighed og gode rammer. Samtidig skal man være en aktiv og synlig figur i forhold til de eks-
terne relationer, hvor et fortsat godt samarbejde med erhvervet, andre uddannelsesinstitu-
tioner, myndigheder og samarbejdspartnere i lokalområdet m.v. fastholdes.  

Skolen deler adresse, medarbejdere, faciliteter, bygninger og arealer med TronsøSkolen, 
som er en efterskole og fri fagskole. Samarbejdet og sameksistensen med TronsøSkolen og 
de fælles synergier der kan skabes, er et centralt fokusområde for den nye forstander  - i en 
tæt dialog med TronsøSkolens forstander.  

Forstanderen skal i tæt samspil med bestyrelsen sætte den strategiske retning for udviklin-
gen og driften af Grindsted Landbrugsskole. Skolens strategiske mål og visioner skal reali-
seres med forstanderen som et vigtigt omdrejningspunkt, og Grindsted Landbrugsskole 
skal fortsat være en vigtig brik i udviklingen af landbruget, hvor fødevarer af høj kvalitet står 
stærkt i samspillet med grøn omstilling og klimahensyn. 
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Kompetencer 

Det er en fordel, men ikke et krav, at den nye forstander har ledelseserfaring, alternativt 
skal talentet og interessen for ledelse være tydeligt. Erfaring med uddannelse og erhvervs-
skoler samt kendskab til landbrugssektoren og tilknyttede erhverv vil vægtes positivt, lige-
som erfaring med ledelse af kostskole er et plus. Endelig er det helt afgørende, at forstan-
deren har et stort hjerte for de unge og brænder for at give eleverne den bedst tænkelige 
hverdag på Grindsted Landbrugsskole med fokus på trivsel, dannelse, læring og udvikling.  

Forstanderen skal som person være rummelig og kunne stå fast under pres og samtidig 
være en leder, der med gennemslagskraft, karisma og handlekraft kan brænde igennem 
både internt i forhold til elever og medarbejdere og eksternt i forhold til skolens interessen-
ter. Dette kombineret med en empatisk, delegerende, involverende og lyttende ledelsesstil.  

Forstanderen skal have gode strategiske evner samt stærke kommunikative og relationelle 
kompetencer, der kombineret med tilstedeværende og nærværende ledelse kan sætte en 
tydelig retning for skolen. 

Forstanderen skal have en passion for landbruget og eleverne, hvor både det sociale og fag-
lige engagement i forhold til skole, kostskole og lokalområdet ses tydeligt.  

Forstanderen skal være samarbejdsorienteret og delegerende, idet der i det daglige er et 
tæt samspil og en tydelig holdånd med gensidig sparring med både lærerne og inspektøren 
om skolens drift og udvikling. 

Der forventes en relevant uddannelsesmæssig baggrund, men erfaringer og resultater væg-
tes højere.  

Læs mere uddybende i stillings- og personprofilen på grindstedlandbrugsskole.dk eller 
www.muusmann.com. 

Vilkår 
Stillingen er indplaceret i lønramme 36, og lønnen forhandles på baggrund af kvalifikationer og 
erfaringer. Tiltrædelse forventes 1. august 2022. 

Ansøgning 

Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest tirsdag den 10. maj 2022. 

Kontakt gerne bestyrelsesformand Tage Schmidt, tlf. 29 43 47 18 eller associeret partner i  

MUUSMANN Lars Bo Pedersen, tlf. 40 22 87 18.  
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