
 

Skoleleder søges til N. Zahles Seminarieskole 
N. Zahles Seminarieskole 

København, Storkøbenhavn 

Indrykket 
  
02-09-2022 

Vil du stå i spidsen for en af Københavns mest traditionsrige skoler midt i byens pulserende liv? Så søger 
Den selvejende institution N. Zahles Skole en erfaren skoleleder til N. Zahles Seminarieskole. 

 
N. Zahles Skole består ud over N. Zahles Seminarieskole af N. Zahles Gymnasieskole. Der er tilknyttet 
skolefritidsordning til begge skoler.  

 
Ledelsen på N. Zahles Seminarieskole består af skoleleder, viceskoleleder og leder af sfo. Skolelederen 
referer til bestyrelsen for N. Zahles skole, og indgår i et samarbejde med skolelederen og rektor på N. 
Zahles Gymnasieskole. 

 
Du kommer til at stå i spidsen for en mellemstor, udelt privatskole, baseret på stifteren Natalie Zahles 
værdier. Vi ønsker en visionær leder, der sammen med den øvrige ledelse og personalet kan tilrettelægge 
og udvikle skolens pædagogiske og faglige profil i overensstemmelse med skolens vedtægter, og Natalie 
Zahles skoletanker. Du skal gennem din viden om ledelse, didaktik og pædagogiske processer være med til 
at sikre, at vi som skole, altid er en skole til hver tids behov.  

 
Særligt for N. Zahles Seminarieskole er, at den tillægger analytiske, kulturelle, praktisk-musiske og kropslige 
fag lige høj værdi, og at begrebet dannelse er grundlæggende i hverdagen.  Vi vægter vores traditioner, der 
skaber samhørighed og fællesskab. Vi har øje på den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling, men også for 
alle elevers mulighed for at kunne indgå i meningsfulde fællesskaber, at kunne tage ansvar, engagere sig og 
opnå indsigt såvel som udsyn. 

 
Du skal: 

• Være skolens ansigt udadtil og indadtil 
• Skabe begejstring, sætte retning og tydeliggøre mål for elever, forældre og ansatte 
• Se elever og medarbejdere vokse med opgaven og udvikle sig 
• Kunne opnå resultater og tilrettelægge processer ud fra den vision, som er fastlagt af 

bestyrelsen 
• Have fokus på såvel drift som udvikling 



Vi ønsker en leder der: 

• Er visionær og kan tænke langsigtet, men også handle her og nu, når det er nødvendigt 
• Er læreruddannet med flere års ledelseserfaring fra grundskolen og har en 

lederuddannelse 
• Har viden om og interesse for pædagogisk udvikling, og kan sætte din viden i spil 
• Er empatisk, kan lide børn, og vil være en levende del af skolens fællesskab og traditioner 
• Ser muligheder og løsninger, og arbejder for den gode arbejdsplads for både elever og 

ansatte 
• Vil det tillidsfulde samarbejde med forældre, elever, personale og ledelse 

Vi tilbyder: 

• Et spændende og udviklende lederjob på en veldrevet og respekteret skole  
• Indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling 
• Et inspirerende arbejdsmiljø med stærkt kollegialt sammenhold og et dygtigt personale 
• Cirka 470 dejlige børn og en engageret forældregruppe 

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte bestyrelsesformand Mogens Cranil tlf. 30914494 eller 
forældrevalgt bestyrelsesmedlem Tina Pihl tlf. 28981825. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Du 
kan også læse mere i stillingsprofil her Skoleleder jobprofil.pdf og på N. Zahles Seminarieskoles hjemmeside 
her zahles.seminarieskole.dk 

 
Ansøgning stiles til bestyrelsen for N. Zahles Skole og sendes elektronisk til administrationschef Kasper 
Esmann ke@zahles.dksenest 21. september 2022 kl. 12. 

 
Første samtale holdes i uge 39 med anden samtale i uge 40.  Indimellem vil der være en personlighedstest 
med tilbagemelding.   

 

http://www.zahles.dk/Skoleleder_jobprofil.pdf
https://zahles.seminarieskole.dk/
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