Uddannelseskoordinatorer til projektet Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala
gennem uddannelse
Tænk hvis mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse havde indflydelse på eget liv i en
grad, så de selv kunne vælge uddannelse og karrierevej og indgå i medarbejderstaben på
enhver virksomhed.

Glad Fonden søger en uddannelseskoordinator i København, der gennem et ambitiøst
uddannelsesprojekt vil være med til at gøre tanken til virkelighed.
Som uddannelseskoordinator skal du sammen med projektlederen og de øvrige ansatte udvikle og
gennemføre nye to-årige erhvervsrettede uddannelser til unge med kognitiv
funktionsnedsættelse.
I forsøget vil vi kombinere uddannelse gennem deltagelse i praksis, holdundervisning på
virksomheder, praktikker og tæt samarbejde med jobcentre og virksomheder om jobskabelse.
Målet er, at de unge kommer videre i job.
Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
Du kommer blandt andet til at indgå i:
• samarbejde med erhvervsskoler om beskrivelse af uddannelser inden for servicebranchen
– fx køkken, hotel, butik, grønt vedligehold, transport og lager.
• opbygning af samarbejde med virksomheder
• rekruttering og løbende samarbejde med faglærere og vejleder
• udvikling og justering af pædagogiske processer og redskaber til evaluering og
dokumentation af progression
• optagelsessamtaler med elever i samarbejde med jobcentre
• vejledning af elever i uddannelsen
• samarbejde med virksomheder og jobcentre i de unges overgang til job
• koordinering af projektaktiviteter i enten Aarhus, Esbjerg eller København
Vi forventer, at du:
• har en pædagogisk baggrund med en vejlederuddannelse eller en anden overbygning
(diplom, master, cand.pæd.soc. eller lign.)
• er optaget af læreprocesser
• kan omsætte et fagligt blik for den enkeltes forudsætninger til forslag til motiverende tiltag
i den daglige pædagogiske praksis
• har erfaring med vejledning og skriftlig dokumentation af elevprogression
• er stabil, både i fremmøde og humør
• er god til at lytte og samarbejde
• motiveres af en hverdag præget af uforudsigelighed
• trives med at have arbejdsopgaver på forskellige lokaliteter

Ansættelse fra 1. juni 2018 til december 2021 med mulighed for forlængelse.
Vi afholder samtaler den 24. april 2018
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Glad Fondens husoverenskomst med bl.a.
Uddannelsesforbundet.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Fremsend ansøgning, CV og eksamenspapirer i et samlet
dokument med emnet: Uddannelseskoordinator København til job-koebenhavn@gladfonden.dk
Spørgsmål rettes til projektleder Lene Timm, tlf. 40126269
Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Ringsted, Aabenraa, Esbjerg, Vejen og
Kolding. Udover Glad Fagskole, der udbyder en 3-årig STU, driver Glad Fonden virksomheder indenfor medier, teater,
zoologisk have, køkken og service. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden
funktionsnedsættelse.
Glad Fonden tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i,
rigere, gladere og mere inspirerende. Se mere på www.gladfonden.dk

