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Dansk Skoleskak søger  
programleder til KISS – kvalitet i skoleskak 

Med ’KISS – Kvalitet i skoleskak’ vil Dansk Skoleskak og Undervisningsministeriet 
systematisere og videreudvikle skoleskak som et læringstilbud af høj kvalitet. 
KISS er dermed det mest ambitiøse læringsprogram i skoleskakkens 50-årige historie. 

Som KISS-programleder skal du drive udviklingen af eksemplariske undervisningsforløb, 
efteruddannelse og forankring. Der er lavet partnerskabsaftaler, en nordisk professorgruppe er 
etableret, og skolerne venter spændt. Kan du drive læringsprocesser med skoler, lærere, 
ledere, forskere og ministerier, er du måske vores nye KISS-programleder.  

Primære arbejdsopgaver 
 

 Program- og projektledelse 
 Styre udviklingsprocessen af eksemplariske læringsforløb 
 Udvikle efteruddannelse i samarbejde med professionshøjskoler 
 Etablere effektive modeller for forankring støttet af IT 
 Dokumentation og afrapportering 

 
Dine kvalifikationer  
 

 Du har en relevant videregående uddannelse, fx lærer 
 Du har erfaring med ledelse og/eller projektledelse 
 Du har arbejdet med skole/uddannelse  
 Du kender skoleskak og kan se relevansen 
 Du er en stærk formidler i skrift og tale 
 Du er ambitiøs, initiativrig og arbejder selvstændigt 
 Du ønsker et job med stort ansvar og store udviklingsmuligheder 

Vi tilbyder 

 Udfordrende arbejdsopgaver, stort ansvar, gode udviklingsmuligheder 
 Spændende og energisk arbejde i et ungt og dynamisk miljø 
 En mindre organisation med kort proces fra idé til beslutning og handling  

 

Løn, arbejdstid m.v. 
Stillingen er fuldtid, lønnen er 35.000 kr. pr. måned. Arbejdssted er Landskontoret i Kbh. K.  
Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til aften- og weekendarbejde. 
 
Ansøgningsprocedure 
Send relevant CV og en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til job@skoleskak.dk. Skriv: 
’KISS-programleder’ i emnefeltet. Ansøgningsfrist er 30. maj. Samtaler finder sted 5. og 10. 
juni. Tiltrædelse 1. august 2014. 
 
Har du spørgsmål, kontakt venligst generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 
2240 1488. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 
 
Vi sætter fremtidens hold! 

Se de andre stillinger på www.skoleskak.dk/job.  
 

FAKTA 

Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. 
Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 
50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, 
skoler, ledere, lærere, forældre og elever vedr. skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  


