
 

ERFAREN SOUSCHEF MED PÆDAGOGISK VEJLEDERFUNKTION SØGES TIL 
GLAD FONDENS AFDELING I ESBJERG  
 
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 Esbjerg 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 28 
elever i Esbjerg fordelt på foreløbig 4 faglinjer: gartnerlinjen, dyrepasserlinjen, 
håndværkerlinjen og Film- og TV-linjen.  
 
Den lokale medieredaktion med 18 ansatte bidrager med produktioner til TV-Glads 
fælles sendeflade. Derudover har vi en reception og et køkken med enkelte ansatte. 
Esbjerg Afdelingen har været i en positiv udvikling de seneste år, og vi forventer også 
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 vejlederniveau: 

• 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 
• Kendskab til KRAP eller mulighed for at selvstændigt sætte sig ind i metoden. 

 
Esbjerg er en afdeling med 11 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 Esbjerg, men der skal arbejdes fra to lokaliteter, da 19 af vores 
elever har deres hverdag i Glad Zoo, Lintrup fire dage om ugen. Fordelingen er pt. 3-4 
dage i Esbjerg og 1-2 dage i Glad Zoo. 
 
Vi søger derfor 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 erfaring med og flair for administrativt arbejde og dokumentation 

 
Motiveret ansøgning og CV samlet i ét dokument sendes til afdelingschef Marianne 
Andersen marianne.a@gladfonden.dk senest den 16.10.2020 kl. 12.00. Vi afholder 
første samtale tirsdag 27. oktober og anden samtale torsdag 29.oktober.  
 
Du kan se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk.  
 
Om Glad Fonden  
Vi 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 eksisterer for at gøre op med mange års misforstået omsorgskultur og i stedet 
give handicappede ytringsfrihed og mulighed for at bidrage til samfundet i fondens 
egne såvel som andre virksomheder. Se mere på gladfonden.dk 
 
 
 
 
 
 
 


