Souschef med pædagogisk vejlederfunktion søges til Glad Fondens afdeling i Ringsted
Er du god til at skabe relationer, vejlede, strukturere og motivere? Så læs videre…
I Glad Fonden arbejder vi for at skabe meningsfuld beskæftigelse og uddannelse for mennesker
med handicap, da vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan
gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.
Glad Fondens Ringsted afdeling rummer i dag en lokal Glad Fagskole og en lokalt forankret
medieredaktion med tilknytning til Glad Medier.
Glad Fagskole udbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) med fokus på faglighed,
læring og udvikling for unge med særlige behov. Der er aktuelt 15 elever i Ringsted fordelt på
foreløbig 3 faglinjer; køkkenlinjen, animationslinjen og TV-linjen.
Den lokale medieredaktion med 9 ansatte bidrager med produktioner til TV-Glads fælles
sendeflade. Derudover har vi en reception og et køkken med enkelte ansatte. Vi forventer et øget
antal elever og ansatte de kommende år.
Vores pædagogiske tilgang hviler på kognitiv, ressourcefokuseret og anderkendende pædagogik
(KRAP).
Som souschef indgår du dagligt i tæt samarbejde med afdelingens leder omkring daglig drift og
udvikling af huset med særligt fokus på fagskoledelen.
Stillingen indeholder to niveauer.
Et ledelsesniveau i tæt samarbejde med afdelingens leder:
• Udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis
• Personaleledelse
• Udvikling af personalets pædagogiske kompetencer
• Administrativt arbejde i forhold til driften af afdelingen
• Bidrag til markedsføring af afdelingen
Et pædagogisk vejleder niveau:
• Pædagogisk vejledning af faglærere
• Vejledning af elever
• Samarbejde med relevante myndigheder
• Dokumentation i tilknytning til STU forløb
• Afvikling af Bo-undervisning og elevarrangementer
• Kommunikation med forældre
• Praktikvejledning
Ringsted er en lille afdeling med 19 ansatte, hvilket betyder at rollen som souschef er præget af en
høj grad af selvstændighed. Vi er et hus, hvor humor fylder meget og vi har en uhøjtidelig
dagligdag. Vi har en pragmatisk tilgang til hverdagen, hvor vi ikke gør tingene mere komplicerede,

end de behøver at være. Vejen til ledelsen er kort, så indflydelsen på beslutningsprocesserne er
høj.
Afdelingen ligger i en større villa overfor togstationen i Ringsted og arbejdskulturen er præget af,
at mange af medarbejderne pendler. Der kan i samarbejde med afdelingslederen indgås aftale om,
at transporttid kan indgå i arbejdstiden.
Vi søger en profil, der trives med at navigere i krydsfeltet mellem handling og refleksion, og som
motiveres af at bidrage til menneskers udvikling.
Din profil:
• Du har en relevant videregående uddannelse, gerne som kandidat inden for pædagogik
eller psykologi.
• Du har mod på at udvikle dig som leder
• Du har erfaring med undervisningsområdet og/eller vejledning
• Du har kendskab til STU området
• Du samarbejder godt og er god til at kommunikere og formidle pædagogisk viden
• Du kan skabe begejstring og samle omkring fælles mål og resultatskabelse
• Du har flair for administrativt arbejde og dokumentation
Motiveret ansøgning og CV samlet i ét dokument sendes til afdelingsleder, Bolette Pilegaard
Graae, bolette.pg@gladfonden.dk senest den 4. juni kl. 12.00. Vi afholder første samtaler tirsdag
og onsdag den 12.-13. juni 2018.
Du kan se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk. Du er også velkommen til at kontakte
afdelingsleder, Bolette Pilegaard Graae, 4012 6062 eller nuværende souschef, Jannie Olesen, 4027
9111.

