Faginstruktør – Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala
Glad Fonden Kolding søger en erfaren faginstruktør, der skal være med til at øge
beskæftigelsen for mennesker med handicap. Der er tale om en ambitiøs indsats,
der gennemføres i tæt samarbejde med Kolding Kommune og lokale virksomheder,
og som skal danne grundlag for udbredelse efterfølgende.
Du bliver en del af et team, der består af 3 faginstruktører med hver sit hold af
forløbsdeltagere samt en vejleder, der arbejder på tværs af holdene. Vi gennemfører
virksomhedsforlagte kvalificering- og indslusningsforløb – målet er at støtte
forløbsdeltagerne i job eller tættere på job. Som en del af forløbene udvikles jobs til
forløbsdeltagerne i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder,
herunder socialøkonomiske virksomheder. Samtidig opbygges et beredskab i
virksomhederne til at fastholde forløbsdeltagerne i de nye job.
Vi har fokus på samarbejdsstrukturerne mellem de forskellige aktører omkring
forløbsdeltagerne som en afgørende del af indsatsen. Det skal bl.a. bidrage til, at de
ikke fanges i en venteposition mellem indslusning og job.
Indsatsen dokumenteres, og der udarbejdes i løbet af projektet en eller flere
modeller for fremgangsmåder, der kan tjene til inspiration og videre udbredelse.
Er du den faginstruktør, vi leder efter?
Du kommer blandt andet til at indgå i følgende opgaver:
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedsforlagt kvalificerings- og
indslusningsforløb á 9 måneders varighed med mennesker med fysiske
og/eller psykiske handicap – målet er opbygning af faglige/sociale
kompetencer hos forløbsdeltagerne og støtte til at komme i job
• Udarbejdelse af kompetencemål – og læringsmålsbeskrivelser og tilpasninger
af forløb i samarbejde med virksomheder og Glad Fonden Koldings team
• Tæt samarbejde med den enkelte forløbsdeltagers jobcenterrådgiver og andre
omkring
den
enkelte
forløbsdeltager,
bla.
ved
statussamtaler,
fremmødesedler, m.m.
• Tæt samarbejde med vejleder om den enkeltes kompetenceudvikling og
dokumentation, der beskriver udviklingen
• Opsøgende kontakt til virksomheder ift. indslusingsjobs og varige ansættelser
• Vidensdeling med resten af teamet, og på forespørgsel, også med
beskæftigelsesindsatsens interessenter, herunder progressionsmålinger til
vores eksterne evaluator
Vi forventer, at du:
• Kan omsætte din faglighed i en pædagogisk og læringsmæssig ramme, der
bidrager til, at forløbsdeltagerne når deres kompetencemål med fokus på et
godt jobmatch efterfølgende
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Har en erhvervsfaglig uddannelse og/eller en pædagogisk baggrund med
joberfaring inden for håndværksfag, lager og logistik, facility service, det
grønne område, køkken, detailhandel eller anden produktion, og kan begå dig
hjemmevant på de virksomheder, der indgår i beskæftigelsesindsatsen
Er god til at lytte, samarbejde og motivere, og har et godt blik for den enkeltes
særlige forudsætninger – vi arbejder med en ressourcefokuseret og
anerkende tilgang
Er stabil, både i fremmøde og humør. Du har tålmodighed og
situationsfornemmelse, og finder nye måder at sige og gøre tingene på, så du
sammen med forløbsdeltagerne opnår resultater
Har kørekort, og mulighed for transport til skiftende arbejdspladser i Kolding
kommune.
Synes at en arbejdsdag, hvor det ikke er helt forudsigeligt hvad der sker, er
spændende. Og du vil rigtigt gerne være en del af et team, hvor vi arbejder
tæt sammen uden nødvendigvis at være på samme matrikel

Det er en klar fordel, at du har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre
individuelle forløb, der kan afklare/øge kompetencer og bygge bro til
arbejdsmarkedet. Det er dog ikke afgørende, at din erfaring omfatter mennesker
med handicap.
Vi tilbyder:
• Et spændende udviklingsmiljø med faglighed og humor som bærende værdier
• Mulighed for at medvirke til afdækning, dokumentation og udbredelse af de
gode metoder til at støtte mennesker med handicap i arbejde
• En åben, glad og mangfoldig kultur og kort vej fra idé til handling
• En anderledes arbejdsplads, som er banebrydende inden for sit felt
De primære midler til indsatsen kommer fra en STAR-pulje, som udløber primo
2019, hvorfor vi sideløbende med kvalificerings- og indslusningsforløbene arbejder
på en driftsmæssig forankring. Løn- og ansættelsesvilkår efter nærmere aftale.
Arbejdssted er i Kolding – muligvis på sigt i en anden kommune. Derudover deltager
vi i workshops og anden mødeaktivitet i andre Glad Fonden-afdelinger. Stillingen er
37 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2017 eller snarest herefter.
Ansøgningsfrist er den 11. august 2017, kl. 9.00. Ansøgning sendes til
jobopslag@gladfonden.dk mærket ”Faginstruktør – Glad Fonden Kolding”.
Glad Fonden er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor
bl.a. medier, kultur, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på
et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
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Glad Fonden findes i Ringsted, Aabenraa, Esbjerg, Kolding – hovedafdelingen ligger
i København.
www.gladfonden.dk

