Chef til Institut for Pædagoguddannelse
Har du et indgående kendskab til pædagogisk praksis og solid ledelseserfaring fra fx uddannelsessektoren
eller den kommunale sektor? Og vil du være med til at sætte retningen for landets største pædagoguddannelse, der uddanner fremtidens pædagoger?
På Københavns Professionshøjskole har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og
sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste
idealer og løse dets vanskeligste problemer.
Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole står midt i en tid med store forandringer. Som
chef for Institut for Pædagoguddannelse står du i spidsen for udviklingen af uddannelsen og for at realisere
Københavns Professionshøjskoles strategiske retning Fælles om fremragende undervisning på instituttet
gennem konkrete handlinger. Vi arbejder for en endnu mere praksisnær og vidensbaseret
pædagoguddannelse med engagerede studerende. En række indsatser er allerede iværksat og godt på vej,
mens andre er nye og skal løbes i gang.
Samtidig er du den primære ansvarlige for at implementere den nationale handleplan for en styrket
pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole – i koordination med landets øvrige
pædagoguddannelser. Endelig står pædagoguddannelsen over for en national evaluering i 2020 og dermed
over for en drøftelse af den mere langsigtede udvikling af uddannelsen.
Din arbejdsplads
Institut for Pædagoguddannelse er en del af Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, der også tæller
Institut for Socialrådgiveruddannelse og Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Med mere
end 6.000 studerende og flere end 200 medarbejdere fordelt på Campus Carlsberg i København og Campus
Nordsjælland i Hillerød og Campus Bornholm i Rønne, er Pædagoguddannelsen på Københavns
Professionshøjskole Danmarks største.
Din daglige arbejdsplads er på Campus Carlsberg og der vil også være ledelsesopgaver på de to øvrige
adresser i Hillerød og på Bornholm.
Du refererer til fakultetets dekan og har personaleansvar for otte uddannelsesledere og en viceinstitutchef
samt to medarbejdere. Du indgår desuden i en nyetableret og velfungerende ledergruppe i fakultetet
sammen med dekanen og de to øvrige institutchefer. Fakultetsledelsen har primært fokus på institutternes
arbejde med strategi og kvalitet, sparring i forhold til ledelsesopgaver med relevans på tværs af fakultetet
samt på implementering af konkrete tiltag og indsatser på tværs af Københavns Professionshøjskole.
Institut for Pædagoguddannelse, der ud over pædagoguddannelsen også omfatter uddannelsen til
pædagogisk assistent, er organiseret med syv uddannelsesledere på Campus Carlsberg, der rummer
hovedparten af pædagoguddannelsens studerende, herunder en viceinstitutchef med ansvar for forskning
og udvikling samt en uddannelsesleder med ansvar for praktik og sekretariat på tværs af uddannelsens
udbud. Dertil er der uddannelsesledere på hhv. Campus Nordsjælland og Campus Bornholm med ansvar for
udbuddene af pædagoguddannelsen her.
Instituttets eget sekretariat rummer en række administrative støttefunktioner, herunder økonomi,
praktikadministration, projektledelse samt generel drifts- og ledelsesstøtte. Dertil har Københavns
Professionshøjskole en række administrative støttefunktioner, som yder rådgivning og bistand til
uddannelserne, herunder bl.a. Studieservice, Økonomi, Stab for Forskning og Udvikling samt HR.

Om Jobbet
Som institutchef har du både ansvar for at lede Pædagoguddannelsens ledergruppe i en fælles retning, at
realisere den nødvendige udvikling i uddannelsen og instituttet og for at sikre stabil drift i et meget stort
institut. Det kræver stærk prioritering og omfatter strategiske, faglige såvel som ressourcestyringsmæssige
og personalemæssige opgaver. Omdrejningspunktet for din ledelsesopgave er grunduddannelsen samt
forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Det er dig, der sætter den strategiske retning for instituttet, der ud over pædagoguddannelsen også
omfatter uddannelsen til pædagogisk assistent. Du skal derfor sikre den faglige udvikling i instituttet og
gennemføre forandringer ved at skabe følgeskab og engagement gennem ledelse af lederne. Du
understøtter et tillidsbaseret og anerkendende arbejdsmiljø på instituttet og motiverer dine ledere og
medarbejdere til at yde deres bedste i et stærkt arbejdsfællesskab.
Understøttet af bl.a. instituttets sekretariat har du desuden ansvaret for at sikre en sund institutøkonomi. I
en tid, hvor bevillingerne og søgningen til uddannelsen er svingende, er der stort fokus på at sikre den rette
prioritering og ressourceanvendelse. Instituttets budget for 2019 er på knap 183 mio. kr. og dækker både
grunduddannelse, åben uddannelse samt forskning og udvikling, heraf stammer hovedindtægten fra
grunduddannelse.
Der er et stigende fokus på kvaliteten i pædagoguddannelsen politisk, blandt aftagere og andre interessenter
samt internt i Københavns Professionshøjskole. Du tegner pædagoguddannelsen både i og uden for
Københavns Professionshøjskole og kan samle og samarbejde med uddannelsens interessenter om at sikre,
at vores studerende står stærkt med de rette færdigheder i mødet med den pædagogiske praksis.
I samarbejde med viceinstitutchefen for forskning og udvikling har du ligeledes ansvaret for at sikre relevans
og kvalitet i instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder sikre en øget ekstern finansiering til
instituttets forsknings- og udviklingsprojekter. Derudover er du med til at understøtte et konstruktivt og
givtigt samspil mellem både grunduddannelser, efter- og videreuddannelse og forskningsmiljøerne på det
pædagogiske område, ligesom du understøtter det tværprofessionelle samarbejde på tværs af Københavns
Professionshøjskole.
Vi forventer, at du inden for det første år er lykkedes med at:




påbegynde realiseringen af instituttets strategiske handleplan med særlig fokus på de studerendes
engagement og deltagelse samt uddannelsens videngrundlag og praksisnærhed
implementere de konkrete indsatser i regi af den nationale handleplan for pædagoguddannelsen
skabe et stærkt arbejdsfællesskab i instituttet samt engagement og følgeskab blandt ledere og
medarbejdere i forhold til de igangsatte indsatser.

Om dig
Du har solid ledelseserfaring og indgående kendskab til pædagogisk praksis samt en relevant
uddannelsesbaggrund på kandidatniveau og gerne en ph.d. Herudover forventer vi, at du:






har erfaring fra en stor, kompleks og politisk organisation, gerne i forbindelse til uddannelsessektoren
eller den kommunale sektor
er strategisk stærk og formår at sætte faglig retning
har erfaring med at drive forandringsprocesser, der skaber mening for både vores studerende og
medarbejdere
kan lede ledere og lede medarbejdere gennem ledere samt skabe følgeskab, engagement og stærke
arbejdsfællesskaber
har erfaring med at lede og implementere store udviklingsprojekter samt erfaring med ressourcestyring




er netværksskabende og trives med at etablere og vedligeholde relationer og blander dig gerne i både
interne og eksterne politiske debatter om uddannelsen og professionen
som person er lydhør, tillidsvækkende og resultatorienteret.

Ledelsesgrundlag
Du bliver en del af et engageret ledelsesfælleskab på tværs af fakultetet og instituttet – og også en del af den
samlede ledelsesgruppe i hele Københavns Professionshøjskole. Sammen varetager vi én af
velfærdssamfundets allervigtigste opgaver, hvor vi ikke blot uddanner myndige fagprofessionelle men også
er med til at præge dagsordenerne for professionerne.
På Københavns Professionshøjskole leder vi efter seks principper:







Vi leder med fokus på opgaven
Vi samarbejder ved at blande os i hinandens opgaver
Vi prioriterer kritik og dialog og realiserer vedtagne beslutninger
Vi er i tæt dialog med vores omverden
Vi begår fejl fremfor at sidde passivt tilbage.
Vi sætter retning, der inspirerer og giver mening

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som institutchef med start den 1. oktober 2019. Den nuværende chef har valgt at gå på pension
og i din første tid af din ansættelse vil hun introducere dig til dit nye job.
Ansættelse og aflønning sker efter relevant overenskomst mellem Finansministeriet og den
forhandlingsberettiget organisation. Ansættes du på AC-overenskomsten, ansættes du i lønramme 37.
Ansættes du på CO10-overenskomsten, sker det på løntrin 1 for ledere. Der vil desuden være mulighed for
personligt tillæg efter forhandling, ligesom du er omfattet er Københavns Professionshøjskoles resultatløn
for ledere. Stillingen vil muligvis kunne besættes på åremål i 5 år og evt. med forlængelse op til 3 år.
Vil du vide mere?
Læs mere om Pædagoguddannelsen og om Københavns Professionshøjskoles vision og ambition på
www.kp.dk.
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte dekan for Det Pædagogiske og
Samfundsfaglige Fakultet Annegrete Juul på tlf. 5163 2484 eller konsulent fra Mercuri Urval Mie Heinfelt på
tlf. 2179 6509.
Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 1. juli 2019.
Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 33 og 2. samtaler i uge 34. Der vil indgå personlighedstest ved
Mercuri Urval mellem samtalerne.
Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til
kompetence og talent.

