
Rektor sökes  

Om arbetsgivaren 

Stiftelsen Uddevalla kristna skola söker nu en relationsbyggande och trygghetsskapande rektor till vår 

skola i hjärtat av Bohuslän. 

Ser du det unika värdet i varje elev och vill göra skillnad för deras kunskapsutveckling? Önskar du 

skapa en skola där varje elev får hjälp att upptäcka och utveckla sina förmågor? Vill du vara med och 

forma framtidens förändringsagenter? Då kan du vara den rektor vi söker! 

Ditt uppdrag är att leda verksamheten vid Stenbackeskolan i Uddevalla (F-9 samt fritids). Du kommer 

ingå i ett rektorsteam där också en biträdande rektor (50%) och en rektor i förskola ingår. Du träffar 

dessutom regelbundet skolans arbetslagsledare. Till ditt stöd finns också en engagerad huvudman 

och en erfaren skolchef. 

Stenbackeskolan är en skola med förhållandevis små klasser och 180 elever. Skolan är fortfarande i 

tillväxt och målet är att ha drygt 200 elever inom några år. Skolan ligger centralt i Uddevalla och 

samlar elever från olika bakgrunder och stadsdelar. 

Vi vill att verksamheten ska genomsyras av att varje elev är Utvald, Nära, Intelligent och Kreativ, eller 

UNIK som vi kallar det. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med lärandematriser.  

Arbetsuppgifter 

Som rektor är du skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg lärmiljö, att undervisningen 

utvecklas och håller en god kvalitet. Du kommer att ansvara för att systematiskt följa upp, analysera, 

planera och utveckla verksamheten tillsammans med elever och personal. 

Du har en viktig uppgift i att utveckla, stötta, leda och samordna personalens arbete och skapa goda 

förutsättningar för kollegialt lärande, med elevernas bästa i fokus. Du leder också utvecklingen av 

skolans kristna profil. Vidare ingår ansvar för personal, budget och systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Din profil 

Vi söker nu dig som kan skapa förtroendefulla relationer och fortsätta utveckla skolans verksamhet. 

Du är kommunikativ och trygg i din roll som ledare. Du delar skolans värdegrund och inspireras av 

tanken att få utveckla dess kristna profil. 

Vi ser helst att du har gått rektorsutbildningen och har tidigare erfarenhet av att vara rektor i 

grundskolan. 

Ansökan 

Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss med motiveringen till varför du är rätt person för 

uppdraget! Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och tillsättning kan ske innan annonstiden 

löpt ut. Ansökningar skickas till ordförande Jan-Olof Sääf, janne.saaf@stenbackeskolan.se. 

Tillträdesdatum för denna tjänst är 2021-11-01, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 

månaders provanställning varefter tjänsten löper tillsvidare. 

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ordförande Jan-Olof Sääf, 070-969 16 98. 


