Capellagården söker rektor/vd
Carl Malmstens vision "en skola för gestaltande arbete, där hand och ande
ställs i skapande samverkan" lever vidare än idag då våra konstnärliga
hantverksutbildningar präglas av en gedigen kunskap om materialen och
deras förutsättningar.
Capellagården ligger på södra Öland i byn Vickleby. Skolans verksamhet
med verkstäder, undervisningslokaler, studenthus och restaurang är till
största delen inrymda i byggnader som ursprungligen varit öländska
bondgårdar. Tillsammans med den stora trädgården skapar dessa
kulturhistoriska byggnader en speciell miljö och atmosfär. Skolan har även
kommit att bli en internationell mötesplats med studerande från många delar
av världen.
Idag är platsen med besöksträdgård, utställningar, plantskola,
hantverksbutik och trädgårdskafé också ett av Ölands viktiga besöksmål.
Capellagårdens ekonomiska omsättning är 20 Mkr. Skolan har 80
studerande och 20 anställda. Under sommaren kortkurser med 25 lärare
och assistenter samt 10 sommarpersonal i kafé och butiker.
Huvudman för Capellagården är en ideell stiftelse.
Om tjänsten
Nuvarande Rektor/Vd kommer att gå i pension från halvårsskiftet 2022 och
vi söker efterträdare. Som Rektor/Vd ska du medverka till att utveckla en
redan väl förankrad utbildningsverksamhet med internat och mångåriga
traditioner. I tjänsten ingår också att utveckla Capellagården vidare som
besöksmål.
Rollen innebär ett totalansvar för all verksamhet, alltså såväl den
pedagogiska delen som det som handlar om Capellagården som ett av
Ölands viktiga besöksmål.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av och upparbetade nätverk inom
områden som utbildning, kultur, företagande samt utövare och konstnärer
inom slöjd, konst och hantverk.
Du bör ha erfarenhet av att utveckla verksamhet inom ovanstående
områden både strategiskt, affärsmässigt och operativt. Erfarenhet från
kontakter och samverkan med olika organisationer, myndigheter och
kommuner är också värdefullt.
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Du som person
Din förmåga att skapa kontakter och relationer är viktig för rollen och du bör
trivas med att kommunicera, bygga förtroende och ha många olika
kontaktytor. Vidare är du driven, mål- och resultatorienterad. Normalt har vi
flera utländska elever varför det krävs att du kan tala och skriva god
engelska.
Vi räknar med att du kommer att ha geografisk förankring till skolan och
dess verksamhet.
Ansökan
Ansökan senast den 1 mars 2022 till kent@johanssonsweden.nu
I ansökan ingår CV där du anger kvalifikationer och meriter samt en
beskrivning av ditt intresse för tjänsten som Rektor/Vd och din syn på och
hur du vill leda verksamheten på Capellagården.
Ytterligare information:
Styrelsens ordförande Kent Johansson, 0705 370 340,
kent@johanssonsweden.nu

Välkommen med din ansökan
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