
Efterskolen Sports Academy Denmark i Odense 
søger afdelingsleder til skoleåret 21/22 
 
Vi er en spritny sportsefterskole for unge dedikerede sportsudøvere. Samme helt særlige passion som alle 
vores forskellige elever har til fælles, forventer vi også af samtlige vores medarbejdere. Hvis du har 
pionerånden og de kompetencer og personlige egenskaber vi har brug for, glæder vi os til at møde dig. 
 
Vi forventer, at nedenstående beskriver dig som menneske… 

• du har en positiv tilgang til livet 

• du er et engageret menneske 

• du betragter (arbejds)livet som én lang læringsproces 

• du ønsker at arbejde med ledelse på alle planer 

• du vil fortsat gerne have face to face oplevelser med elever i både undervisning og fritid 

• du har andre interesser og kompetencer, som du kan berige vores efterskolehverdag med 
 
I forhold til mulige konkrete opgaver findes en konkret og uddybende beskrivelse på skolens hjemmeside 
www.sportsacademydenmark.dk.  
 
Vi tilbyder … 

• Mulighed for at være med til at præge et helt nyt efterskolekoncept fra dag ét 

• Landets mest mangfoldige elevflok, der alligevel har deres brændende dedikation for en sport til 
fælles 

• Et ledelsesteam der, afhængig af opgave, arbejder dels med veldefinerede ansvarsområder og dels 
arbejder sammen som et fælles team 

• Mulighed for at få berøring med alle en efterskoles ledelses-aspekter du måtte ønske 

• Et efterskolefællesskab der med positiv forventning venter på, at du er med til at sætte dit præg på 
livet på stedet 

 
Du kan finde meget mere uddybende materiale på skolens hjemmeside www.sportsacademydenmark.dk 
under ”Job”. 
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. Lønnen forhandles indenfor intervallet kr. 396.929 – 437.500 (pr. 1.2.2021 og fuldt 
elevtal). Der kan på sigt tilforhandles yderligere tillæg.  
 
Der udsendes hverken bekræftelse på modtagelse af din ansøgning eller evt. afslag. Alle ansøgninger 

makuleres efter afsluttet ansættelsesproces Din ansøgning sendes til tm@sportsacademydenmark.dk 

senest onsdag den 7. april kl. 10.00. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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