
 

 

 

Rektor 
Nuntorpsgymnasiet  
Naturbruksgymnasium – Brålanda (södra Dalsland) 

Brinner du för skolutveckling, kanske speciellt yrkesutbildning inom den gröna 
näringen, och har ett passionerat förhållande till lärande och pedagogik? Är du en 
modig och kreativ ledare? Då kanske du är personen vi söker.  

Då vår nuvarande rektor går i pension under 2022, söker vi nu en dynamisk ledare till 
vår skola utanför Brålanda. Vill att du likt oss drivs av en vilja att driva den goda 
kvalitén som skolan har idag 

Nuntorpsgymnasiet ägs av Naturbruk Väst AB som även driver Dinglegymnasiet i 
Munkedals kommun, med kompletterande inriktningar som djur - trädgård och häst. 
Vi har ett nära samarbete mellan skolorna som vi förväntar oss kommer att öka. 

Företagare i södra Dalsland samarbetar i Gröna Klustret Nuntorp och verkar för att 
tillsammans utveckla de gröna näringarna. Vår samverkan med klustret gör att vi kan 
ligga i framkant i den utveckling som hela tiden sker i branschen.  

Skolan har gamla anor, och fick en nystart som friskola när skolan öppnade 
höstterminen 2019. På Nuntorpsgymnasiet erbjuder vi naturbruksprogrammet med 
lantbruksinriktning med profilerna maskin/växtodling, lantbruk/djur och häst. Vi har 
även IM yrk och det fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammet. 

I rollen som rektor har du ett helhetsansvar som innefattar:  

Ansvar för  
 Att på ett professionellt sätt leda arbetet med att bygga och utveckla en 

gymnasieskola med ett unikt koncept.  
 Budget och ekonomiskt resultat.  
 Skolans kvalitetsmål uppfylls och att kraven i styrdokument efterföljs.  
 Att styra den dagliga verksamheten och samtidigt utveckla och förnya det 

pedagogiska arbetet 

Kvalifikationer för tjänsten: 

 Akademisk utbildning, gärna inom naturbruk eller naturvetenskap 
 Genomgången alt påbörjad rektorsutbildning och/eller annan adekvat 

utbildning och arbetslivserfarenhet 
 Erfarenhet från undervisning av yrkesutbildning på gymnasium och/eller 

vuxenutbildning 



 

 

 Erfarenhet från arbete i eller nära kontakt med näringslivet, helst den gröna 
näringen - jord/skog/trädgård/djur/natur 

 Erfarenhet av att vara skolledare/ledare. Intresse för specialpedagogiska 
frågor  

  

Lämpliga egenskaper som vi gärna ser att du har: 

Du är  

 Dynamisk och kreativ ledare som har förmågan att entusiasmera dina 
medarbetare till ett gott resultat. 

 Driven och modig entreprenör, innovativ och utvecklingsinriktad.  
 Van att arbeta målstyrt och nå resultat. 
 Kvalitetsmedveten, med ständig fokus på förbättringsområden. 
 Engagerad i de pedagogiska frågorna och har ett särskilt intresse för de 

specialpedagogiska frågorna 
 Du delar företagets pedagogiska grundsyn.  

 

Om anställningen 
 

Lön 

Månadslön 

Anställningsvillkor: 

100 % Tillsvidareanställning med tillträde: 22-06-01 alt efter ök. 

Var ligger arbetsplatsen? 

Arbetsplatsen ligger i Vänersborgs kommun 

Arbetsgivare 

Naturbruk Väst AB 

Postadress 

Nuntorp 316 

46464 Brålanda 

0521-576080 
info@nuntorpsgymnasiet.se 
 
Frågor om tjänsten? 
Skolchef Cecilia Koch 



 

 

annacecilia.koch@gmail.com 
tel. 0706070605 
 
Vi behöver din ansökan senast den 17 januari 2022 och skickas till  
annacecilia.koch@gmail.com 
 

 

 
 


