
 

PÆDAGOGISK VEJLEDER SØGES TIL GLAD FAGSKOLE I ESBJERG 
 
Glad Fagskole søger en pædagogisk vejleder til at forestå vejledning og individuelle 
opgaver omkring en bredt sammensat elevgruppe, der er i gang med den treårige 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/STU. 
 
Det er en betingelse, at du har arbejdet med læring, og vi ser gerne, at du har en 
længere videregående uddannelse eller lign. Eksempler på uddannelsesbaggrund 
kunne være cand. pæd., cand. pæd. soc. eller lignende.  
Du skal kunne navigere i et miljø, der er præget af forskellige faglige kulturer, i en 
hverdag med en bredt sammensat medarbejderstab. 
Det er en forudsætning at du har kørekort, da en stor del af samarbejdet og 
mødevirksomheden ligger i Glad Zoo regi. 
 
Det er ikke en betingelse at du har arbejdet med mennesker med 
funktionsnedsættelse før. 
 
Arbejdsopgaver 
 

• Løbende pædagogisk, didaktisk og praktisk vejledning og sparring med 
faglærerne 

• Du skal deltage i tilrettelæggelsen af samfundsfagsundervisningen og 
evalueringen af specialmoduler 

• Du skal i samarbejde med lederen forestå personalemødevirksomhed  
• Du skal være god til at lytte og konflikthåndtere 
• Du skal kunne formulere dig såvel mundtligt som skriftligt, da en stor del af dit 

job vil være at udforme uddannelsesplaner, afholde møder med 
uddannelsesvejledere, aftale interne og eksterne praktikforløb, samt varetage 
den løbende kontakt til en bred vifte af eksterne samarbejdsparter 

• Du skal foretage løbende elevsamtaler 
• Du skal være garant for det individuelle og for at eleverne har størst mulig 

indflydelse på egen uddannelse 
 
Vi tilbyder en unik arbejdsplads med et eksperimenterende læringsmiljø, der er 
målrettet mennesker med funktionsnedsættelse. Vi værdsætter originalitet, 
faglighed og livsglæde. 
 
Vi tilbyder en masse fantastiske elever og medarbejdere fra fire forskellige faglinjer.  
 
Stillingen er 37 timer om ugen med tiltrædelse hurtigst muligt. 
 



 

Ansøgning og CV bedes sendt i ét samlet dokument til afdelingschef Marianne 
Andersen marianne.a@gladfonden.dk  
 
Ansøgningsfrist er 16.10.2020 kl. 12.00. 
 
Jobsamtaler afholdes 27.10.2020.  
 
Du kan se mere om Glad Fagskole på www.gladfagskole.dk  
 
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. 
 
 


