
 
 
 

 

Glad Fonden           
Jernbanevej 8 
4100 Ringsted    
+45 61144501 
gladfonden.dk             

Projektkonsulent søges til Glad Fondens afdelinger i Esbjerg og Aabenraa 
 
Er du optaget af at skabe gode vilkår i overgangen fra uddannelse til beskæftigelse for unge 
med handicap og funktionsnedsættelser? 
Er du god til at se nye procesmuligheder i eksisterende praksis? Synes du, det er inspirerende 
at samarbejde på tværs af uddannelsesinstitution, kommune og arbejdsmarked? Kan du lide at 
arbejde med unge mennesker med forskellige forudsætninger? Så håber vi, du vil læse videre… 
 
Vi søger en projektkonsulent på fuld tid, i en tidsbegrænset ansættelse, til at dække vores 
afdelinger i Esbjerg og Aabenraa, med tilknytning til projektet ”Min Karriere”. Projektet er 
finansieret af STAR-midler og har til formål, i samarbejde med kommunerne og andre aktører, 
at beskrive og skabe bedre overgang fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.  
 
Du bliver en del af projektgruppen, som består af dig, en projektkonsulent for afdelingerne på 
Sjælland samt en faglig tovholder placeret i Ringsted.  
 
Samarbejde og ideudvikling på tværs af landet er i højsæde, og du må regne med noget 
rejseaktivitet.  
 
 
Dine opgaver  
Som projektkonsulent vil du komme til at indgå i tæt samarbejde med projektgruppen og 
afdelingernes faglærere og pædagogiske vejledere.  
 
I samarbejdet med projektgruppen vil du komme til at stå for at igangsætte og afvikle 
aktiviteter, som i henhold til projektbeskrivelse skal udvikle praksis for overgangen mellem 
STU og beskæftigelse eller uddannelse, som for eksempel praktikforløb, workshops og 
undervisningsforløb.  
 
Du vil bidrage aktivt til afrapportering til STAR og dokumentere resultater fra projektet. Du vil 
også stå for at udvide samarbejdet med eksterne virksomheder i forbindelse med 
praktikforløb.  
 
Din arbejdstid vil være delt mellem Glad Fondens afdelinger i henholdsvis Esbjerg og 
Aabenraa. 
 
 
Din profil   

• Du har erfaring med Glad Fondens målgruppe i et beskæftigelses- og/eller 
uddannelsesperspektiv 

• Du har erfaring med udviklingsprojekter 
• Dokumentation, afrapportering og skriftlighed falder dig let 



• Du har en relevant videregående uddannelse med forståelse for det pædagogiske felt 
• Du formår at arbejde selvstændigt med blik for at løfte individuelle resultater op i et 

overordnet perspektiv  
• Du følger en opgave til dørs og giver status undervejs 
• Du har kørekort til personbil   
  

 
Vi kan tilbyde 
Vores fælles dagligdag i Glad Fonden er afvekslende og fagligt ambitiøs. Sammen bestræber vi 
os på at skabe et motiverende og kreativt produktions- og uddannelsesmiljø, og du vil opleve 
en meget stor grad af frihed i dit job hos os. Vi har derudover let til smil og en humoristisk 
omgangstone. 
 
Stillingen er på 37 timer om ugen og tidsbegrænset til 31. december 2022. 
  
 
Ansøgningen 
Vi ser frem til modtage din ansøgning og CV samlet i ét samlet dokument, senest 13. december 
2020. Husk at skrive Projektkonsulent i emnefeltet.   
 
Send din ansøgning og CV til afdelingschef Bolette Pilegaard Graae, bolette.pg@gladfonden.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Bolette ml. kl. 10.00-12.00 på 
mobil 4012 6062.  
 
Vi afholder samtaler onsdag den 16. december.  
 
 
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 
 
 
 


