
Business Manager

Aarhus International School (AIS) søger stærk og engageret Business Manager

Vil du arbejde i et internationalt miljø midt i Aarhus? Og vil du være en del af en ekspansiv skole med et stærkt
internationalt fællesskab? Så er du måske den administrative leder, vi søger! Du vil få det overordnede ansvar for
skolens økonomi, og vil arbejde tæt sammen med ledelse og bestyrelse for at sikre skolens drift og udvikling.

AIS er den internationale skole i Aarhus. Skolen startede i 2012 i Højbjerg, hvor børnehaven stadig drives, mens skolen i
sommeren 2014 flyttede til Dalgas Avenue i centrum af Aarhus. Et område, som skolen købte i 2015 via en donation fra Salling
Fonden. Vi arbejder intenst på at etablere yderligere bygninger på Dalgas Avenue, så vi kan samle skolen ét sted. Ambitionen er,
at AIS i 2024 samlet har en international børnehave og skole til mere end 600 elever.
AIS er en International Baccalaureate (IB) World School, der tilbyder undervisning fra børnehave til 10. klasse. Skolens primære
målgruppe er børn af udstationerede, der arbejder i Aarhus og omegn. Derudover har skolen en gruppe danske børn, der typisk
har gået eller på et tidspunkt skal gå i skole i udlandet. Undervisningssproget er engelsk.
Økonomisk og administrativt fundament
Der er tale om en spændende og indflydelsesrig stilling på en skole i gang med en stor og positiv udvikling. Som vores
administrative leder skal du varetage skolens økonomistyring og de administrative opgaver, der knytter sig til kontoret, og du
spiller dermed en vigtig rolle i at sikre en professionel international skole med et solidt økonomisk og administrativt fundament. 

Som administrativ leder har du følgende opgaver og ansvar:

• Bidrager til skolens strategiske udvikling i tæt samarbejde med skolelederen samt bestyrelsens ledelse
• Det daglige ansvar for skolens og børnehavens økonomi, herunder: budget, regnskab, rapportering, elevbetalinger,
bygningsmæssig vedligeholdelse, mv.
• Personaleledelse af de tekniske og administrative medarbejdere
• Projektledelsen af nyt byggeprojekt fra AIS
• Ansvaret for relationen til eksterne kontakter som Aarhus Kommune, Undervisningsministeriet, Privatskoleforeningen,
fordelingssekretariatet, og lign. 
• Ansvaret for at håndtere ansættelseskontrakter og løn
• Del af skolens administrationsteam og bidrage til at håndtere de forskellige besøgende på skolens kontor

Du refererer til skolens leder og arbejder ofte med opgaver med reference direkte til skolens bestyrelse. 
Stærk økonomibaggrund.

Vi forventer, at du har solid erfaring med økonomistyring på en skole eller tilsvarende institution, er en dygtig administrator og har
et stort overblik. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Tabulex (TEA) og skemalægning samt kendskab til lovgivningen omkring
privatskoler (”Lov om frie grundskoler”). Erfaring med at vedligeholde kontrakter med leverandører vil være en yderligere fordel. 
Vi forventer, at du er åben og imødekommende med gode samarbejdsevner. Det er vigtigt, at du har lyst til og forståelse for at
arbejde i et multikulturelt miljø. Det er et krav, at du behersker engelsk både skriftligt og mundtligt.  Endelig må du gerne være i
besiddelse af godt humør og humor.

Ansøgning og kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte AIS Head of School, Chris Hanna på (+45) 2030 2079, eller AIS
bestyrelsesleder Niclas Kvernrød på (+45) 2236 2872.
Tiltrædelse: 1. marts 2022. 
Ansøgningsfrist: Vi behandler ansøgninger kontinuerligt og stopper når den rette kandidat er fundet. Ansøgningen og CV skal
skrives på engelsk, da beherskelse af engelsk er et krav. Der skal gennemgås et testforløb og fremvises straffeattest samt
børneattest ved ansættelse. 
Ansøgningen vedlagt relevante uddannelsespapirer og referencer sendes til AIS, apply@ais-aarhus.dk 

Se mere på www.ais-aarhus.dk


