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Indledning 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) søger en ny direktør. 

Stillingen er attraktiv af mange grunde, og forventningerne til den nye direktør er høje. 
Du skal læse videre, hvis du: 

• vil være den øverste chef for GL’s sekretariat, hvis ca. 30 medarbejdere er 
kendetegnet ved høj faglighed og et enormt engagement, og hvis du brænder 
for gymnasieskolen og vores ca. 14.000 medlemmers arbejdsvilkår 

• har et stærkt strategisk afsæt og politisk tæft: kan være en god 
sparringspartner for formandskab og hovedbestyrelse – og medvirke til at sikre 
GL politisk indflydelse 

• er en leder, der kan opnå følgeskab og vil stille dig i spidsen for at sikre et godt 
arbejdsmiljø i sekretariatet 

• er en erfaren leder, der kan lede gennem andre: har evner for at lede ledere og 
kan understøtte chefgruppens udvikling og den enkelte chefs ansvar. 

Denne job- og personprofil indeholder for det første en beskrivelse af de væsentligste 
opgaver og udfordringer, den nye direktør vil stå over for (jobprofilen). For det andet 
indeholder den en beskrivelse af de kompetencer, som GL forventer, at den nye 
direktør har (personprofilen). 

Hvis du motiveres af opgaverne og udfordringerne, og hvis du har kompetencerne, så 
bør du søge stillingen. Hvis du søger stillingen, så forventer vi, at du i din ansøgning og 
i dit CV forholder dig til både jobprofilen og personprofilen. 

Du kan sidst i profilen læse mere om selve ansættelsesprocessen og om GL og 
sekretariatet. 
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Jobprofil 

Ansvarsområder 

Som direktør er du den øverste chef for GL’s sekretariat, der har adresse på 
Vesterbrogade i København. Tre afdelingschefer refererer til dig, og sekretariatet har i 
alt ca. 30 medarbejdere. 

Rollen som direktør er overordnet og strategisk. 

Du er som direktør formandskabets og hovedbestyrelsens tætteste strategiske 
sparringspartner, og du kommer til at fungere som daglig samarbejds- og 
sparringspartner for formanden (der er formand på fuld tid). 

Det er direktørens særlige opgave at forankre den strategiske tænkning i sekretariatets 
daglige opgaveløsning og sikre, at de politiske ønsker omsættes til handling. Du skal i 
den forbindelse medvirke aktivt til, at der prioriteres mellem konkrete indsatser, så 
vores høje ambitioner går hånd i hånd med de ressourcer, der er til rådighed. 

Du har endvidere ansvar for, at sekretariatet understøtter arbejdet i GL’s netværk for 
tillidsrepræsentanter. 

Sekretariatet har et stærkt afsæt. Chefer og medarbejdere er kendetegnet ved høj 
faglighed og et stort engagement i at sikre GL’s medlemmer gode arbejdsvilkår. 

 

Særlige fokusområder 

Stillingen som direktør rummer mange facetter. Du kommer som nævnt til at spille en 
central rolle som sparringspartner for GL’s politisk valgte, og vi har også en forventning 
om, at du engagerer dig i arbejdet med GL’s eksterne interessenter, f.eks. ministerier, 
styrelser og andre fagforeninger. 

Som direktør forventes du også at bringe dine strategiske kompetencer i spil på en 
måde, der i forhold til konkrete, løbende sager – og i et mere langsigtet perspektiv – 
sikrer GL politisk indflydelse. 

GL har besluttet en strukturreform, som skal implementeres, og som naturligt vil fylde 
en del for vores nye direktør (du kan læse om strukturreformen i årsberetningen for 
2020/2021: https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/Sider/default.aspx). 

Vi har en forventning om, at du arbejder med og engagerer dig i at skabe et endnu 
stærkere sekretariat med et godt arbejdsmiljø, og at du er med til at skabe mere 
fællesskab om opgaverne i sekretariatet. Vi har desværre gennem nogen tid haft 
udfordringer med arbejdsmiljøet i sekretariatet, men der er allerede lagt gode spor for 
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fremtiden – og det ligger alle i sekretariatet meget på sinde, at vores arbejdsmiljø igen 
bliver godt. Formandskabet og hovedbestyrelsen lægger derfor vægt på, at du i den 
første tid især lægger kræfterne på de indre linjer i sekretariatet. 

Mere konkret skal du stille dig i spidsen for at skabe et sammentømret sekretariat, hvor: 

• der er en samlet forståelse i chefgruppen for den strategiske retning 
• der er et samlet fokus på at understøtte GL’s medlemmer 
• der på én gang er en tydelig arbejdsdeling og samtidig et konstruktivt, 

tværgående samarbejde 
• de forskellige stærke fagligheder i sekretariatet udnyttes 
• initiativ, udsyn og kreativitet understøttes 
• alles bidrag værdsættes. 

Vi forventer også, at du aktivt medvirker til, at der prioriteres mellem de konkrete 
indsatser, og i den forbindelse giver formandskab og hovedbestyrelse et konstruktivt 
med- og modspil. 

Du forventes som ny direktør løbende at overveje, om der kan være behov for 
justeringer eller ændringer i sekretariatets organisation. Det er helt afgørende, at GL 
også fremover skaber synlige resultater til gavn for medlemmerne, og det skal 
sekretariatets organisering understøtte. 
 

Faktaboks 
 

 

Titel: Direktør. 
 

Ansvarsområde og 
funktion: 

Øverste chef for GL’s sekretariat. 

 
Løn og 
ansættelsesvilkår: 

 Ansættelse på kontraktvilkår efter forhandling. 

 

Reference: Som direktør refererer du til formand Tomas 
Kepler.  
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Personprofil 

GL søger en ny direktør, der har følgende kompetencer (i uprioriteret rækkefølge): 

• Har en akademisk uddannelse. 
• Har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation, f.eks. en fagforening, en 

NGO, en større uddannelsesinstitution eller en kommune.  
• Kan identificere sig med GL’s virke og vil arbejde for at forbedre vilkårene for 

GL’s medlemmer. 
• Er som leder inddragende, åben og nysgerrig og interesserer sig for alle dele af 

sekretariatets virke. 
• Er som leder vedholdende og tydelig (på en ordentlig måde).  
• Har lyst til at gøre en forskel og påvirke retningen i GL. Har et stærkt strategisk 

afsæt: Har blik for, hvilken retning organisationen skal i, og kan drive de 
nødvendige processer for at komme i mål. 

• Kan rådgive den politiske ledelse med tæft og situationsfornemmelse, men 
også med modet til at give konstruktivt modspil – og ikke overlade dette til 
medarbejderne. 

• Er som person ordentlig og velafbalanceret. Optræder med en god personlig 
autoritet og pondus. 

• Har stærke analytiske evner. Kan zoome ind og ud på opgaverne uden at miste 
overblikket. 

• Evner som direktør at give plads til dygtige chefer: Skubber på og bakker op.  
• Er godt kommunikerende, både mundtligt og skriftligt. Er i stand til med 

gennemslagskraft indadtil og udadtil at formidle komplicerede sammenhænge 
på en enkel og forståelig måde. 

 

Ansættelsesproces 

GL har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører 
ansættelsesprocessen. 

Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside: www.genitor.dk. Ansøgningsfristen er 
den 3. november 2022. 

Ansættelsesudvalget mødes den 8. november og udvælger kandidater til første 
samtalerunde. Hvis du bliver udvalgt, hører du fra os umiddelbart herefter. 
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Vi gennemfører første samtalerunde den 10. november og anden samtalerunde den 28. 
november. 

Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter 
referencer. Testforløbet omfatter: 

• personlighedstesten NEO-PI-3, der er markedets bredest funderede og bedst 
dokumenterede 

• intelligenstesten IST-Screening, der er en omfattende og nuanceret test til 
vurdering af generel intelligens 

• en opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i personligheds- og 
begavelsestestene drøfter dine kompetencer i forhold til den foranstående 
personprofil, og hvor du får en mundtlig feedback fra konsulenten. 

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk 
tre referencer, og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig. 

Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering 
af testforløbet og referencetagningen. Vurderingen indeholder:  

• resultaterne fra personlighedstesten og begavelsestesten 
• en vurdering af dine kompetencer i forhold til personprofilen 
• en generel vurdering af din ledelsesadfærd 
• en specifik vurdering af dine ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til 

det konkrete job 
• en konklusion vedr. match. 

Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at 
kommentere vurderingen over for ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår 
vurderingen for ansættelsesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.  

GL forventer at træffe ansættelsesbeslutning inden udgangen af november 2022. 
Forventet tiltrædelse er den 1. januar 2023. 

 

Yderligere oplysninger  

Gymnasieskolernes Lærerforening er gymnasielærernes fagforening ved de 
gymnasiale uddannelser. GL er uafhængig af partipolitiske interesser og har til formål 
at virke til gavn for uddannelser på det gymnasiale niveau og at varetage 
medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. 
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Du kan læse mere om GL på foreningens hjemmeside, der indeholder en lang række 
oplysninger, som vi forventer, at du orienterer dig i: 

https://www.gl.org/Sider/forside.aspx. 

 

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte formand 
Tomas Kepler på tlf. 3142 8120 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231 
eller mi@genitor.dk. 

Hvis du ønsker en fortrolig drøftelse af dine muligheder i jobbet, er du også meget 
velkommen til at kontakte Martin. Alle henvendelser behandles fortroligt. 


