Vi søger en faglærer til Glad i Aabenraa
Nu er der mulighed for at blive en del af en spændende og farverig arbejdsplads, som faglærer 37 timer, i Glad Fagskoles STU (særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse) i Aabenraa. Du skal undervise og guide i fagene; service (praktiske husholdningsopgaver), ADL (almindelig
daglig livsførelse), bevægelse samt almen-fagene dansk og matematik.
Du bliver som faglærer tilknyttet film- og medielinjen, med ansvar for fagene indenfor service, ADL, bevægelse samt dansk og matematik. Du
bliver ligeledes tilknyttet undervising i mediefag, men dette er ikke dit primære fag. Vi har 8 elever, som modtager undervisning alle ugens 5
dage. Vores elever har forskellige former for kognitiv funktionsnedsættelse og/eller udviklingsforstyrrelser, herunder udviklingshæmning,
autisme, ADHD, OCD etc., hvilket skaber et støttebehov i en række forskellige situationer. En væsentlig del af rollen som faglærer på STU vil
derfor være at bidrage med støtte til struktur, ro og overblik samt støtte til at navigere i de sociale relationer og de daglige rutiner på STU.

Glad i Aabenraa 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 på Glad Fagskole samt ansatte i beskyttet beskæftigelse på TV-Glad. Glad Fagskole udbyder film- og
medielinjen, servicelinjen, ADL og almenfag. Vi er omkring 30-35 i huset, når alle er til stede.

Kort om jobbet
•

Du har indgående kendskab til at arbejde med unge indenfor autismespektret og er gerne uddannet lærer eller pædagog

•

Du har masser af tålmodighed, overblik og er særligt dygtig til at skabe struktur, ro og stabilitet

•

Du støtter eleverne i at skabe gode relationer og har øje for deres udviklingspotentiale på det faglige såvel som det personlige område

•

Du bidrager positivt til at støtte og udvikle samarbejdet med alle i huset

•

Du er klar til at tænke kreativt og tage forskellige metoder i brug, for at skabe læring og udvikling hos eleverne

•

Du er vant til at arbejde med mål og dokumentation

•

Det er en fordel, hvis du har kendskab til KRAP

Vi kan tilbyde dig

•

En levende arbejdsplads, hvor vi støtter hinanden og hvor vi har øje for elever og medarbejderes udvikling både fagligt, socialt og
personligt

•

En afvekslende dagligdag med god stemning og hjælpsomme kollegaer

•

Stor grad af fleksibilitet

•

Gode fysiske rammer i lyse lokaler

Ansøgningen
Vi ser frem til modtage din ansøgning og CV samlet i ét dokument, hurtigst muligt og senest 2. december. Vi inviterer til samtaler løbende og
forventer at besætte stillingen hurtigst muligt. Du skal sende din ansøgning og CV 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.

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.

Glad Fagskole
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