Glad Fonden søger faglærere til lager- og logistik i Esbjerg og faglærere til udendørs service
og butik i København.
Vil du være med til et nyskabende og ambitiøst uddannelsesforsøg for unge med kognitiv handicap?
Så er chancen der nu!
Til uddannelsesforsøget: Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse – Flex
Uddannelsen, søger Glad Fonden en faglærer til en uddannelse indenfor for lager- og logistik til
ansættelse i Esbjerg, samt en faglærer til uddannelse indenfor udendørs service til ansættelse i
København og en faglærer til butik (detailhandel) ligeledes til ansættelse i København.
Alle stillinger er med ansættelse pr. 1. juni 2018
Som faglærer skal du i samarbejde med elevernes vejleder tage ansvar for, at 6-7 unge gennemfører
to-årige erhvervsrettede uddannelser indenfor dit fag. Målet er, at de unge efter uddannelsen
kommer videre i beskæftigelse.
Uddannelserne kombinerer praksislæring på en virksomhed, på små hold, og individuelle praktikker
i branchen. Du samarbejder med en pædagogisk uddannet vejleder og en uddannelseskoordinator
om opgaven.
Projektet realiseres med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.
Som faglærer skal du blandt andet:
• i dialog med en kontaktperson på virksomheden tage ansvar for at tilrettelægge og
gennemføre praktisk undervisning på virksomheden med en hold elever med forskellige
kognitive handicap.
• forestå teoriundervisning ca. 1/5 af undervisningstiden.
• tage medansvar for fremdriften af uddannelsen gennem samarbejde med en vejleder
• i samarbejde med vejleder og erhvervsskole beskrive uddannelsesindhold og -mål.
• i samarbejde med vejlederen dokumentere elevernes faglige og sociale udvikling
• indgå i planlægning af faglige og sociale aktiviteter med de unge
• indgå i afdækning af nye jobfunktioner, der matcher uddannelsernes kompetenceniveau
• indgå i vidensdeling på tværs af landet med de øvrige faglærere og vejledere i projektet
Vi forventer, at du:
• til stillingen i Esbjerg har en erhvervsfaglig uddannelse indenfor lager og logistik,
• til stillingerne i butik (detailhandel) i København har en erhvervsfaglig uddannelse indenfor
butik
• til stillingen i udendørs service i København har en uddannelse som gartner eller
en håndværkeruddannelse og erfaring med grønt vedligehold..
• kan lide at lære dit fag fra dig. Det er et plus, hvis du har en pædagogisk baggrund eller
tidligere har undervist på en erhvervsskole, en produktionsskole eller lignende.
• kan bruge konkrete produktionsmæssige vilkår til at gennemføre læringsforløb.

•
•
•
•

kan begå dig hjemmevant på en arbejdsplads.
er god til at lytte, observere, samarbejde og motivere samt har et godt blik for den enkelte
elev.
er tålmodig, har situationsfornemmelse og kan finde på nye måder at sige og gøre tingene
på, så de unge bliver mødt i deres læringsstil og udvikler deres mestringsstrategier.
er stabil i fremmøde og humør

Ansættelse med start 1. juni 2018 og 2 år frem, med mulighed for forlængelse.
Alle stillingerne er på 37 timer om ugen.
Din ansøgning:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er 20. april 2018 kl. 12.00.
Spørgsmål vedr. faglærer til lager- og logistik uddannelse i Esbjerg kan stilles til
uddannelseskoordinator Jytte Friis på: 2184 2841.
Ansøgning med CV til faglærerstilling på lager- og logistik uddannelse i Esbjerg sendes til:
Job-Esbjerg@gladfonden.dk. Du skal sende din ansøgning, CV og relevante dokumenter i ét
samlet dokument. Det er vigtigt at du i emnefeltet på mailen skriver ’faglærer lager- og logistik’
Der afholdes samtaler i Esbjerg den 26. april
Spørgsmål vedr. faglærer til udendørsservice og butik (detailhandel) i København kan stilles til
projektleder Lene Timm på: 4012 6269
Ansøgning med CV til faglærerstilling på udendørs service uddannelse eller butiksuddannelse
i København sendes til: Job-Koebenhavn@gladfonden.dk. Du skal sende din ansøgning, CV og
relevante dokumenter i ét samlet dokument. Det er vigtigt at du i emnefeltet på mailen skriver
’faglærer udendørs service eller butik’
Der afholdes samtaler i København den 24. april
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Glad Fondens husoverenskomst med bl.a. Uddannelsesforbundet. Da der er tale om uddannelse, er der pålagt 4 ugers sommerferie i uge 27- 30.

Glad Fonden er en socialøkonomiske 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 handicap.
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.

