Lærer søges til Animationslinjen på Glad Fagskole i Aabenraa
Glad Fagskole søger en medielærer til at undervise på den 3-årige
særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Vi tilbyder
ungdomsuddannelsen for unge med funktionsnedsættelse og
udviklingshæmning.
Jobbet
Den nye medielærer skal primært undervise på Animations-linjen
men skal også indgå med varetagelse af radio-linjen/produktion
med radio-holdet samt lejlighedsvis TV-produktion/Glad
Production, som er vores afdeling til eksterne kunder. På
Animationslinjen skal medielæreren kunne varetage
undervisningen alene, mens der ellers vil være tale om at indgå i
samarbejde med kolleger.
Har du teknisk kunnen indenfor IT er det kun en fordel.
Udover de øvrige ansatte er der pædagogisk personale, som i
samspil med læreren varetager elevernes udvikling uden for de
faglige mål i deres individuelle uddannelsesplan.
Samarbejde med de øvrige faglinjer og produktionen i Glad Fonden
sker i et spændende, fagligt ambitiøst og kreativt produktions- og
uddannelsesmiljø.
Stillingen er på 34 timer med start 1. september 2018.
Din profil.
• Du er fuldt fortrolig med animationsprocessens forskellige
faser og har sandsynligvis en faglig relevant uddannelse
inden for tv, radio eller lignende.
• Du har arbejdet med fortælling i levende billeder og
dramaturgi. Og du har erfaring med produktionsplanlægning,
storyboard, optagelser og redigering.
• Du er god til at lytte, samarbejde og motivere, og du har et
godt blik for den enkeltes særlige forudsætninger for læring.
• Du har også tålmodighed og situationsfornemmelse.
• Vi forventer, at du er interesseret i at omsætte din faglighed i
en pædagogisk og læringsmæssig ramme, og at du er
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nysgerrig på, hvordan du med din faglighed kan bidrage til,
at eleverne når de mål, de har sat sig i uddannelsesplanen.
Ansøgningen
Motiveret ansøgning og CV samlet i ét dokument sendes til
afdelingsleder Kristian P. Mølgaard kristian.pm@gladfonden.dk
senest den 15. august 2018 kl. 12.00. Hvis du ikke har hørt fra os
den 30. august 2018. er stillingen besat til anden side.
Du kan se mere om skolen på www.gladfagskole.dk.
Glad Fagskole er etableret i 2004 som en del af Glad Fonden. På
Glad Fagskole i Aabenraa er vi endnu relativt nystartede med 3-4
elever. Glad i Aabenraa er både støttet beskæftigelse og fagskole
under samme tag.
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

