Pædagogisk dyrepasser til Glad Zoo - et uddannelsessted og en
virksomhed
Vi søger en engageret og udadvendt dyrepasser med en
pædagogisk uddannelse på professionsbachelor niveau. Den rette
vil holde af at bruge sin dyrepasserfaglighed og sine pædagogiske
kompetencer både til at arbejde som dyrepasser i en zoologisk
have, men også til undervisning og administrative opgaver vedr.
elever i Glad Fagskoleregi.
Profil/arbejdsopgaver
• Arbejde med pædagogik, hvor læring og udvikling er i fokus.
• Være en faglærer, som trives i den virkelighed, hvor driften
og dyrene er midlet til at opnå udvikling hos STU-eleverne.
• Undervisning én gang om ugen i henholdsvis samfundsfag og
teoretiske dyrefaglige emner på Brolæggervej i Esbjerg.
• Anvende pædagogiske metoder i praksis, således at de
øvrige faglærere kan lære at implementere pædagogikken fra
teori til praksis.
• Afholde løbende elevsamtaler og udarbejde
statusbeskrivelser.
• Stå for mødevirksomhed i samarbejde med uu-vejledere,
forældre og øvrige samarbejdspartnere.
• Sparringspartner med det øvrige pædagogiske personale.
• Medvirkende til styring af den daglige skolegang i Glad Zoo.
• Sørge for daglig og gennemsigtig struktur i en til tider
ustruktureret sammenhæng.
• Koordinere, planlægge og stå for besøg, praktikker m.m. i
samarbejde med øvrig ledelse og medarbejdere.
• Indgå i et uddannelses-, lærings- og undervisningsteam ift.
STU (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) og §103
(beskyttet beskæftigelse).
Du
• Ser den enkeltes særlige forudsætninger for læring.
• Er engageret, struktureret og god til at lytte og samarbejde.
• Har viden om og indsigt i didaktik.
• Har viden og erfaring med undervisning og planlægning af
undervisning.
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Faglige kvalifikationer
• Uddannet dyrepasser.
• Pædagogisk uddannelse på mindst
professionsbachelorniveau.
Er det lige dig, så send din ansøgning og CV i et dokument til
Marianne Andersen marianne.a@gladfonden.dk senest den 9.
August 2018. Vi indkalder løbende til samtaler og håber at kunne
ansætte den rette snarest muligt. Stillingen er på fuld tid og der vil
kunne forekomme weekend arbejde.
Glad Fonden er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og
ansætter mennesker med og uden handicap til at producere
serviceydelser, produkter, kulturoplevelser samt indhold til
forskellige medier af en kvalitet, der kan konkurrere på
markedsvilkår. Vi 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 Gladfonden.dk

