
Deltidsstilling som sekretær til Farum Lilleskole
Farum lilleskole er en nyopstartet skole, der åbnede dørene for engagerede ansatte og glade 
børn i dette skoleår. Vi søger en skolesekretær/administrativ medarbejder – en dygtig kontorblæksprutte, 
der elsker børn! 
 
Om stillingen
Stillingen er på 20 timer om ugen og rummer en mangfoldighed af opgaver indenfor det administrative 
område, bl.a. budget- og økonomistyring, bogføring, personale- og elevadministration, lønadministration, 
telefonbetjening, post og korrespondance, arbejde med skolens hjemmeside og sociale medier samt 
kommunikation med skolens elever, forældre og personale. Herudover ad hoc sekretær- og praktiske 
opgaver. 
 
Hvem søger vi?
Vi søger en struktureret person, som udover at være dygtig til det administrative arbejde, trives i 
selvstændigt at skulle udvikle arbejdsrutiner i et tæt samarbejde med skolens leder. Du vil få mange 
forskelligartede arbejdsopgaver og skal være indstillet på at have mange bolde i luften, da opgaverne 
ændrer sig i takt med skolens udvikling og størrelse.
 
Din profil
Du har erfaring med administrative opgaver, gerne fra en anden Lilleskole-administration. Din 
uddannelsesbaggrund er underordnet, men løn er efter gældende HK-overenskomst. 
Desuden søger vi en kollega, der besidder disse personlige kompetencer:

 Du holder af børn ligesom os!
 Du er positiv og serviceminded, kan samarbejde, er åben og fleksibel og så har du et godt 

humør
 Du er indstillet på at tage fat i en ofte hektisk hverdag med mange forskellige opgaver
 Du er fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen og tager ejerskab for dit ansvarsområde
 Du kommunikerer serviceorienteret med gennemslagskraft på alle niveauer i organisationen

 
Vi tilbyder
En arbejdsplads i stærk udvikling, et tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige medarbejdere. Et 
spændende, udfordrende og krævende arbejde, hvor der er plads til kunne sætte sit eget præg på 
opgaverne, en arbejdsplads hvor vi – såvel børn som voksne har - det rart og sjovt med hinanden!
 
Om Farum Lilleskole
På vores lille hyggelige skole vægter vi nogle særlige kerneværdier. Vi vil det lille, nærværende og trygge 
læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Vi arbejder med et fagligt udfordrende og innovativt læringsmiljø 
med fokus på kreative processer, hvor man bruger kunsten og kroppen. Vi vil det meningsfulde og 
virkelighedsnære læringsmiljø, og vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet mellem forældre og 
skole er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. 
Læs en masse mere om os på vores hjemmeside: www.farumlilleskole.dk
 
Om ansættelsesprocessen
Send din ansøgning til kontor@farumlilleskole.dk 
Spørgsmål kan rettes til skoleleder Karina Larsen på mail: kla@farumlilleskole.dk eller pr. tlf. 2890 8970.
 
Dato for ansøgningsfrist – 23.2.2020. Vi afholder samtaler uge 9 og forventet ansættelsesdato er 
1.4.2020.


