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Faglærer til Film & Medier på Glad Fagskole i Aabenraa 
Nu er der mulighed for at få del i en sprudlende og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til kreativitet og muligheder. 

Vi søger en mediefaglærer til vores 6 elever på Glad Fagskoles Film & Medie-linje, som er en 3-årige særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU). Stillingen er på 12 timer pr. uge, fordelt på 2 dage. Glad Fagskole tilbyder 
ungdomsuddannelse med fokus på faglighed, læring og udvikling for unge med funktionsnedsættelse og 

udviklingshæmning. 

 

Glad Fagskole ligger i Aabenraa, og vi har til huse i skønne og lyse lokaler på Madevej i Aabenraa. Samarbejdet er i fokus 

og husets medarbejdere består af både ansatte på ordinære vilkår, STU-elever og ansatte i beskyttet beskæftigelse. Huset 

rummer udover Film & Medie-linjen også Service. 

 
Kort om jobbet   

• Du tilrettelægger og gennemfører individuelle undervisningsforløb indenfor medieområdet, for dine 6 elever, med 
udgangspunkt i den enkelte og følger op på uddannelsesplaner 

• Du kan begå dig som fotograf (film) og håndterer animation 
• Du har forståelse for teknik (vi arbejder blandt andet med Sony EX1-kameraer, lyd og lyssætning, Final Cut Pro 

X, After Effects, Photoshop, Adobe Character Animator) 
• Du vinkler historier journalistisk og arbejder med små såvel som længerevarende projekter  
• Du er kreativ og har mod på udfordringer - også når det kræver tålmodighed  
• Fagskolens andre medarbejdere og du vil støtte hinanden i jeres arbejde med elevernes udvikling (fagligt, 

personligt og socialt)  

 

Du kommer som faglærer til at indgå i samarbejder om projekter og opgaver i huset. Vores dagligdag er afvekslende og 
sammen bestræber vi os på at skabe et motiverende og kreativt produktions- og uddannelsesmiljø og du vil opleve en stor 
grad af frihed i dit job hos os.  

Stillingen er pt på 12 timer men der vil være mulighed for, på sigt, at få flere timer. Løn efter gældende overenskomst. 

Ansøgningen 

Vi ser frem til modtage din ansøgning og CV samlet i ét samlet dokument, senest 20. november 2019. Send det til 
afdelingschef, Kristian P. Mølgaard, kristian.pm@gladfonden.dk,. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at ringe til Kristian på mobil: 40 50 09 57. Vi afholder samtaler i uge 47 og 48 og forventer at stillingen er besat pr. 
1.12.2019.   

Du kan se mere om skolen på www.gladfagskole.dk.  
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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 

 

 

 

 

 

 


