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I 2023 skal det stå ferdig et fantastisk flott idrettsanlegg på Ekebergsletta. Lambertseter videregående
skole skal etablere en "campus" i dette anlegget, i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Bekkelaget
Sportsklubb. Utdanningsprogrammene som i dag er på Holtet vgs, skal legges til Lambertseter vgs i 2023.
Den nye skolen vil få ca 1300 elever og skolen vil være på to "campuser": Ekeberg og Karlsrud. Den nye
skolen får en tydelig profil innen aktivitet og helse.

Vår assisterende rektor går nå over i en fulltids rolle som prosjektleder for utviklingsprosjektet "nye
Lambertseter 2023". Vi søker derfor etter en vikar for henne. Vikariatet vil ha varighet ut prosjektperioden
med tiltredelse så snart som mulig. 
 
I dag har Lambertseter videregående skole 865 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et
godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. Lambertseter vgs har tre "gylne regler"
som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi
bidrar til at alle har det bra. Med både idrett og studiespesialisering som programområder og med en
tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud på skolen. Dette skaper også en arbeidsplass med stort
mangfold. Du vil møte 98 hyggelige kolleger som har kompetanse i alt fra teknologi til friluftsliv. Hos oss er
det ingen faste plasser i lunsjen. Det betyr at du kan sette deg hvor som helst og alltid møte interesserte
og imøtekommende kolleger. 
 
Vår viktigste oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre, slik at de står
best mulig rustet til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi
langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid og forberedelse til Fagfornyelsen i 2020.
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Arbeidsoppgaver

 Rektors stedfortreder
 Medlem i MBU og ansvarlig for ledelsens saksforberedelse sammen med rektor
 Delta i skolens strategiske planprosesser og skolebasert vurdering med bruk av resultater
 Planlegge, gjennomføre og følge opp ulike undersøkelser
 Sikre systematikk og gjennomføringskraft i skolens drift
 Lede felles pedagogisk utviklingsarbeid, herunder lede Fagkoordinatorforum
 Bidra med egenutvikling som leder, og teamutvikling i lederteamet
 Aktivt og engasjert bidra i ledergruppen og skolens videre utvikling
 Rapportering og saksbehandling
 Ansvarlig for prosessen for skolens fag- og timefordeling, samt legging av timeplan
 Bidra i rekruttering av nye medarbeidere
 Skolens HMS og IA arbeid
 Brann- og beredskapsledelse
 Prosjektledelse
 Undervisning er aktuelt

Kvalifikasjoner

 Relevant ledererfaring og lederutdanning
 Dokumentert gode resultater fra tidligere lederstillinger og ledelse av endringsprosesser
 Relevant faglig bakgrunn og undervisningskompetanse
 Pådriver og inspirator
 Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 Svært god systemforståelse

Personlige egenskaper

Du tar initiativ til å planlegge og følge opp ulike lederoppgaver som lederteamet står overfor. Du er god til
å organisere og jobbe systematisk for at skolen skal nå sine mål. Du har selv stor arbeidskapasitet og god
gjennomføringsevne, og arbeidet ditt kjennetegnes av systematikk og tydelig kommunikasjon. Du har mot
til å evaluere fremdrift og kvalitet i eget og ledelsens arbeid. Du fremstår som en tydelig leder, med mot og
kraft til å lede andre - også ledere. Du kjenner deg selv, og du ønsker å utvikle deg selv som leder. Du
evner å bygge gode relasjoner med varme.

Vi tilbyr

 En trivelig ledergruppe som jobber godt sammen
 Et hyggelig arbeidsmiljø med felles lunsj hver fredag
 Årlig personalseminar
 Kollegatrening og sosiale arrangementer
 Topp moderne treningsfasiliteter på skolen
 En god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

 

 Arbeidssted

Cecilie Thoresensvei 6, 1153 Oslo

 
 Kontaktinformasjon

Siv Elisabeth Ø. Jacobsen
rektor

 92 88 43 78
 siv.jacobsen@ude.oslo.kommune.no

 
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=59.878887000000+10.810417800000


600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Osloskolen skal være en
foregangsskole og gå foran i utviklingen av et trygt, motiverende og
inkluderende læringsmiljø.  Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd.
kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative
ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i
Oslo. Utdanningsetaten er organisert under Byrådsavdeling for oppvekst
og kunnskap. Kommunaldirektøren er Utdanningsdirektørens nærmeste
overordnede. 
 
Les mer om Osloskolen på våre nettsider. 

 


