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1. Indledning 

TEC er en fremtrædende, veldrevet og ambitiøs erhvervsskole med over 20 hovedfor-
løb indenfor erhvervsuddannelserne, ét htx-gymnasie (H.C. Ørsted Gymnasiet) og en 
mangfoldighed af kursusaktiviteter fordelt på 6 forskellige adresser i København. 

Vi er en moderne skole, der udvikler os i takt med samfundsudviklingen og ungdoms-
kulturen, så vi altid imødekommer arbejdsmarkedets og de uddannelsessøgendes øn-
sker og behov. Med en høj faglig og pædagogisk standard tilbyder vi tidssvarende ud-
dannelser med elevens læring i fokus.  

For at styrke kerneydelsen yderligere, har TEC vedtaget en større organisationsæn-
dring, hvor de nuværende EUD-uddannelser samles i tre nye chefområder med henblik 
på at skabe bedre sammenhæng. Sektoren står over for et stort arbejde med imple-
menteringen af den nye trepartsaftale om flere lærepladser. Ved at samle uddannel-
serne afspejles en langt mere fagligt logisk sammenhæng, som vores omverden også 
kan navigere efter. Samtidig vil den nye organisering samle tre tværgående aktiviteter 
under de tre chefområder:  

 Teknologi, Transport og Service får den samlede koordinering af TEC’s AMU-
aktiviteter.  

 Automation og Data får den samlede koordinering af folkeskoleaktiviteter og 
GF1.  

 På Byggeri og Teknik vil den samlede koordinering af EUX blive en højt priori-
teret del af opgaven. 

Byggeri og Teknik bliver en helt ny sammensætning af uddannelser og ledere. Det stil-
ler store krav til, at den kommende uddannelseschef kan lede forandringsprocesser og 
skabe gode vilkår for et nyt sammensat lederteam. Et lederteam, der skal gå forrest i 
implementeringen af den nye organisering og ikke mindst TEC’s ambition i forhold til 
trepartsaftalen om flere lærepladser.  

Vi søger derfor en ambitiøs og visionær uddannelseschef, der sikrer fortsat fokus på, at 
vores elever, lærlinge og kursister bliver så dygtige, som de kan. Og en uddannelses-
chef, der har pondus og personlig gennemslagskraft i forhold til at lede de forandrings-
processer, TEC står overfor. 

I det følgende præsenteres TEC’s strategi og uddannelsesområdet kort. Men du kan 
læse meget mere på www.tec.dk. 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget samt job- og personprofilen overvejer at søge 
en af stillingerne, er meget velkomne til at kontakte Direktør på TEC Morten Emborg, 
tlf. 2545 3474, EUD-direktør Tove Svejstrup Christensen, tlf. 2545 3809 eller associeret 
partner i Genitor, Trine Schandorff, tlf. 3141 0255, med henblik på uddybende spørgs-
mål. 
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2. Om TEC  

TEC arbejder med en meget ambitiøs strategi, der bl.a. har fokus på at styrke kvaliteten 
i undervisningen. Strategiarbejdet er stærkt forankret blandt ledere og medarbejdere i 
hele organisationen.  

En afgørende forudsætning for TEC’s samlede succes er, at vi lykkes med tre afgørende 
elementer – vores Must Wins: 

 Vi skal fortsat arbejde med kvalitetsudvikling af TEC’s samlede uddannel-
sesudbud. 

 Direktionen skal styrke de strategiske alliancer med uddannelsesinstituti-
oner i hovedstadsregionen og andre relevante institutioner. 

 Endelig skal vi sikre fortsat fokus på en bæredygtig institutionsdrift under 
de konstant ændrede rammevilkår, som vi må forvente at blive underlagt. 

Derudover skal vi, i alt hvad vi gør, tænke digitalisering – dette gælder både vores ud-
dannelser, i styrkelsen af vores kvalitetsarbejde eller i vores arbejde med at sikre en bæ-
redygtig drift af TEC.  

For at lykkes med de tre Must Wins arbejder vi med tre fokusområder: Vækst, Fasthol-
delse og Trivsel. Det er afgørende, at resultatet af disse fokusområder sætter positive 
aftryk på TEC’s økonomi.  

Hvis vi har medarbejdere, som trives, vil vores elever også trives. Elever, som trives – og 
som møder uddannelser med en høj kvalitet – vil have mindre risiko for at falde fra deres 
uddannelse. På den måde sikrer vi en vækst i vores aktiviteter i forening med en styrket 
dialog med vores aftagere. 

I vores bestræbelser på at prioritere vores hidtidige strategiske indsatser har vi reduce-
ret de mange forskelligartede initiativer til kun tre bærende strategiske indsatser, der 
alle har et fokus på at styrke netop vækst, fastholdelse og trivsel. De tre indsatser er: 

 Pædagogik og faglighed – et skarpt fokus på alle vores uddannelser. Her 
taler vi både om den faglighed, som driver os alle i det daglige arbejde med 
vores elever – samt at vi skal have fokus på vores pædagogiske praksis. 

 Salg og markedskommunikation – et skarpt fokus på vores virksomheds-
samarbejder. Vi har et markedspotentiale, som vi skal være bedre til at ud-
nytte. Stort fokus på implementering af trepartsaftalen om flere læreplad-
ser i samarbejde med de faglige udvalg. 

 Engagement og udvikling – et skarpt fokus på alle medarbejdere på TEC. 
Det er afgørende, at TEC fortsat er en attraktiv og udviklingsorienteret ar-
bejdsplads med fokus på god ledelse. 

Der er allerede igangsat en lang række handlinger, som vi er midt i at implementere. 
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Byggeri, Teknik og EUX 

Området rummer elektrikeruddannelse, vvs, energitekniker, køletekniker, maler, skil-
tetekniker samt EUX og har en årlig omsætning på xx mio. kr. Der er ca. 980 årselever 
og ca. 115 medarbejdere. Vi har, som en af Danmarks største skoler inden for El og VVS, 
en forpligtelse til at være frontløber ift. både kvalitet og udvikling af uddannelserne. Du 
skal som ny uddannelseschef bl.a. sikre TEC’s position for disse to uddannelser 

Der er derudover en forventning om, at der kan vækstes på EUX-området, og det er 
derfor en fordel, at en ny uddannelseschef har viden og indsigt i rammerne for denne 
uddannelse, er i stand til at stå i spidsen for udviklingen af uddannelsen på TEC samt 
kan bidrage til at kvalificere uddannelsen i sektoren. 

4. Uddannelseschefens primære arbejdsområder  og opgaver  

Hovedopgaven for den nye uddannelseschef er at skabe attraktive uddannelser for 
unge og voksne gennem implementering, koordinering og forankring af skolens strate-
gier og forandringsprojekter. 

Kernefunktionen for uddannelseschefen samler sig om den daglige ledelse af uddan-
nelsesområderne, herunder ledelse af områdets mange pædagogiske og didaktiske ak-
tiviteter, driftsledelse og økonomistyring. Ligeledes at kunne samle et nyt sammensat 
chefområde med blik for den samlede organisering af EUD på TEC. 

Som uddannelseschef på TEC har du har det overordnede ansvar for at integrere TEC’s 
samlede strategiske, faglige og pædagogiske målsætninger på dit område, ligesom du 
skal kunne identificere områdets udfordringer og på den baggrund igangsætte strate-
giske initiativer, der kan imødegå konkrete udfordringer.  

Du er en synlig chef, der er i stand til at forestå forandringsledelse i et nyt sammensat 
ledelsesteam og med en ny sammensat medarbejderstab. Du går forrest for at skabe 
sammenhæng og udvikling på dit område, der spænder over meget forskellige fagkul-
turer. Du fortsætter udviklingen med at skabe videndeling og fællesskab mellem ud-
dannelsernes medarbejdere, elever og kursister, og sikrer øget trivsel. Du indgår der-
udover i TEC’s chefgruppe. 

Du er ansvarlig for, at der er fokus på ledelsesudvikling i samme takt som uddannel-
serne udvikler sig i strategiarbejdet. Lederne er katalysatorer for forandringer og kul-
turændringer og skal kunne understøtte de forandringer, der igangsættes. Det er che-
fens opgave at sikre, at der er den ledelseskraft, der skal til, for at skabe mening og 
motivation hos medarbejderne på området. Lederne på TEC deltager i intern ledelses-
udvikling, som chefen har ansvar for at omsætte til værdiskabende ledelseskompeten-
cer i området. 

Chefen er central i forankringen af den nye organisering med fokus på en bæredygtig 
institutionsdrift. Der er fokus på at chefen har økonomiforståelse, og har overblik over 
eget område, men også indblik i hvordan der prioriteres i den samlede organisation. 
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Det forventes at der arbejdes systematisk med budget og opfølgning, økonomi og re-
sultater med udgangspunkt i TEC’s nøgletal og med henblik på at styrke strategiarbej-
det. 

Der skal være et meget stort fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde idenfor alle 
uddannelser i de kommende år, derfor skal der være et tæt samarbejde med TEC’s 
salgsafdeling om det praktikpladsopsøgende arbejde. Ligeledes er AMU i vækst inden 
for alle uddannelsesområder, hvilket stiller krav om at kunne understøtte udviklingen i 
tæt samarbejde på tværs af TEC, og prioritere at være med til at geare området til at 
modtage flere voksne kursister ved at skabe attraktive kurser i et spændende voksen-
miljø. 

Ligeledes er det vigtigt, at du kan skabe stærke samarbejdsrelationer til virksomheder 
og andre eksterne interessenter. 

Samlet set skal vores nye uddannelseschef stå i spidsen for en ny organisering og være 
med til at fortsætte den udvikling, vi allerede er i gang med, og være i stand til fortsat 
at styrke uddannelsernes kvalitet og derved gøre vores uddannelser endnu mere attrak-
tive. 

5. Uddannelseschefens kvalifikationer og kompetencer  

Som uddannelseschef på TEC har du et stærkt engagement i samfundsopgaven, her-
med sikrer du uddannelse og livslang læring for unge og voksne. Det er afgørende, at 
du følger udviklingen tæt, når det drejer sig om ungdomskultur og behovet for efterud-
dannelse af den samlede arbejdsstyrke. Med andre ord skal du som uddannelseschef 
brænde for at skabe optimale rammer for faglig uddannelse og erhvervsrettet dan-
nelse. Det betyder, at du: 

 er en stærk kommunikator i skrift og tale 

 kan lede forandringer 

 kan balancere et udviklingsfokus med sikker drift og stabilitet.  

 kan koble mål og strategier med praksisnært, pædagogisk og didaktisk fo-
kus, således at vi sikrer en øget kvalitet i vores uddannelser 

 er relationsskabende og har en tillidsbaseret ledelsestilgang som udgangs-
punkt for elevers og medarbejderes trivsel på TEC 

 har blik for at udfordre praksis, optimere arbejdsprocesser, identificere for-
andringspotentialer og forankre igangværende og kommende udviklings-
projekter  

 er en troværdig og rummelig leder, der har øje for den enkeltes potentiale 
og prioriterer kompetenceudvikling 

 har relevant ledelseserfaring og udviser et tydeligt talent for den specifikke 
ledelsesopgave på TEC. Kendskab til erhvervsskoleområdet og til pædago-
gik og didaktik er et krav. 
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6. Ansættelsesvilkår og betingelser  

Du ansættes på individuelle vilkår i overensstemmelse med reglerne om ansættelse af 
chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse.   

7. Proces 

Konsulentvirksomheden Genitor medvirker ved ansættelsen af den ny uddannelses-
chef. Du kan søge stillingen med kopi af uddannelsesbevis og dokumentation for rele-
vant erhvervserfaring på Genitors hjemmeside www.genitor.dk under ”ledige stillin-
ger”. 

Ansøgningsfristen udløber den 12. april 2021. 

Første samtalerunde afvikles den 19. april 2021. 

Anden samtalerunde afvikles den 26. april 2021. 

Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor, og der indhentes      
referencer efter aftale med kandidaterne. 

Forventet tiltrædelse er den 1. juni 2021 

http://www.genitor.dk/

