
Om navigationsskolen
Navigationsskolen har uddannet skippere 
og skibsførere siden 1860 og har plads 
til ca. 290 elever.
 
Organisationen
Navigationsskolen er en selvejende insti-
tution med en bestyrelse. Organisationen 
består af 3 skoleområder og administra-
tionen. Administrationen består af rektor, 
prorektor, kontorleder og 3 administrative 
medarbejdere.
 
Rektoren refererer til skolens bestyrelse.
 
De 3 skoleområder er:
1.  Navigationsskolens uddannelse af 

skippere og skibsførere.
2.   HF-søfart, som er en 3-årig gym-

nasial uddannelse, der foregår i et 
samarbejde mellem navigationsskolen 
og VUC-Fyn. Eleverne opnår en hel 
HF-eksamen og dertil den maritime 
grunduddannelse.

3.  Maritim efteruddannelse, der tilret-
telægges efter kundernes behov – i 
Danmark eller andre steder i verden, 
hvor kunderne ønsker efteruddan-
nelsen gennemført. Efteruddannel-
sen er traditionel undervisning eller 
E-learning.

Skolens vision
Visionen er, at Marstal Navigationsskole 
i fremtiden vil være en af de vigtigste 
medspillere, når der tales om maritime 
uddannelser i Danmark, og også være 
en betydende spiller inden for maritim 
efteruddannelse world-wide. Desuden 
skal Marstal Navigationsskole være Det 
Blå Danmarks førstevalg, når man søger 
uddannelse eller oplysning.

Strategiske fokusområder
Skolens overordnede målsætning er 
defineret i vedtægterne: 

”Skolens formål er at udbyde under-
visning inden for godkendte søfarts-
uddannelser i overensstemmelse med 
gældende lovgivning herom. Skolen 
kan herudover udbyde undervisning og 
kurser samt drive konsulent- og udvik-
lingsvirksomhed inden for beslægtede 
områder i begrænset omfang, herunder i 
samarbejde med andre institutioner eller 
virksomheder.” 

Skolen har endvidere som mål at bevare 
en levende institution med arbejdsplad-
ser på Ærø.
 
Rektors ansvarsområder  
og opgaver
Den nye rektor skal have faglig indsigt i 
undervisningssektoren og være stærkt 
engageret i institutions- og uddannelses-
faglige spørgsmål. Det vil være en fordel, 
såfremt den nye rektor har en maritim 
baggrund og har visioner på det maritime 
uddannelsesområde.
 
Rektors ansvar er at medvirke til at sikre 
skolens fortsatte udvikling af uddannel-
sestilbud både i dybden og i bredden 
og at fastholde et stærkt økonomisk 
fundament for de initiativer, der be-
sluttes iværksat. Det skal ske gennem 
samarbejde med den øvrige ledelse 
og medarbejdere, med øvrige maritime 
skoler i Det Blå Danmark og gennem et 
samarbejde med eksterne samarbejds-
partnere som f.eks. rederierne.
 
Centrale opgaver for rektoren
Den nye rektor skal fortsætte den effekti-
viserings- og reformstrategi, som skolen 
aktuelt befinder sig i. Herunder også 
indgå i samarbejde med øvrige maritime 
skoler om at hjælpe hinanden, skabe 
synergier og benchmarke. Skolen har 
måttet sige farvel til en del medarbejdere 
i 2016, og det vil være en central opgave 

sammen med skolens øvrige ledelse 
og medarbejdere at opnå yderligere 
effektiviseringer, således at der bliver 
afsat ressourcer til at sætte ind med 
tiltag, som giver flere indtægter og fortsat 
udvikling på skolen. 
 
Desuden ses det gerne, at rektor aktivt 
medvirker til at positionere skolen i 
uddannelsesdebatten og sikre, at skolen 
går ind for at udvikle og påvirke de frem-
tidige uddannelsespolitiske beslutninger. 
 
Rektors erfaringer  
og kvalifikationer
Den nye rektor forventes at have 
–  dokumenteret ledelseserfaring samt 

erfaring med personaleansvar
–  erfaring med økonomistyring og  

projekthåndtering
–  en baggrund fra den maritime sektor 

samt undervisning enten på instruktør- 
eller eventuelt højere niveau.

Ansættelsesbetingelser
Det er en fuldtidsstilling indplaceret i 
lønramme 37. Lønnen forventes inklusive 
tillæg at udgøre ca. kr. 740.000 om året 
i aktuelt niveau. Pensionstillæg er 
17,1% af lønsummen. Der er mulighed 
for at aftale resultatløn. Forventet tiltræ-
delse snarest muligt.
 
Ansøgning
Send snarest muligt din ansøgning til 
Marstal Navigationsskoles
formand Anne-Grete Lysgaard  
på email: agl@lysgaard.com. 

Ansøgere er velkommen til at kontakte 
formanden på telefon 4031 5826 for 
nærmere orientering om jobbet. 

Yderligere information  
om skolen kan findes på 
http://www.marnav.dk/. 

Marstal Navigationsskole på Ærø søger

rektor


