Glad Fonden søger afdelingschef til Glad Esbjerg
I Glad Fonden tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan
gøre vores samfund både rigere, gladere og mere inspirerende. Vi har sikret ytringsfrihed til
mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, sat uddannelse på dagsordenen for en
gruppe, som i mange år blev betragtet som u-underviselige, og vi har bidraget med nye,
meningsfulde arbejdspladser i vores egne virksomheder og i de virksomheder og koncerner,
vi samarbejder med. Vi er drevet af stærke værdier og har i de 21 år, vi har eksisteret, skabt
markante resultater. Vores strategi er fortsat vækst og udbredelse af vores forretningsidé
sideløbende med, at vi leverer tilbud af høj kvalitetet og en sikker drift.
Glad Esbjerg er en mangfoldig afdeling med en medieredaktion med beskyttet beskæftigelse
(§103) og en STU-fagskole, hvor vi både har elever i Esbjerg og i Glad Zoo i Lintrup. Glad
Esbjerg har gode rammer og forudsætninger for at udvikle sig yderligere. Som afdelingschef
skal du være klar på lidt af hvert. Nogle gange er du pedel, andre gange pædagogisk
sparringspartner, men du er altid en nærværende og engageret personaleleder, og Glad
Fondens opsøgende og samarbejdende repræsentant i lokalområdet, så vi kan udbygge
vores position som en af de foretrukne leverandører af STU og beskyttet beskæftigelse.
Dine ansvarsområder
Du får ansvar for Glad Esbjergs 34 medarbejdere, heraf 15 på ordinære vilkår. Afdelingen har
været uden daglig ledelse i en periode, så der er ting at tage fat på. Heldigvis får du gode og
engagerede medarbejdere, der løfter en stor opgave. Alle glæder sig til, du kommer!
Som chef for både en medieredaktion med beskyttet beskæftigelse og en fagskole med STUelever, skal du være ansvarlig sparringspartner for mange forskellige fagligheder. Der er en
redaktionsfaglig medarbejder i Esbjerg og en fælles mediestrategi, der løftes i tæt
samarbejde med redaktionerne i de andre afdelinger. På STU-området har du en en stærk
souschef, der også varetager opgaver som pædagogisk vejleder.
Som afdelingschef har du det samlede ansvar for driften. Det betyder, at du løbende laver
budgetopfølgning og tilpasser udgifterne, hvis indtægtsgrundlaget ændrer sig. Du har en
dygtig bogholder ansat på deltid og god mulighed for at få bistand fra administrationen i
København.
Driften finansieres af vores tilbud om beskyttet beskæftigelse og vores STU-forløb, og vi er
meget afhængige af at få nye medarbejdere og elever. Derfor skal du være god til at skabe
relationer til kommunerne i lokalområdet og have blik for at udvikle vores tilbud, så de
matcher kommunernes og borgernes behov.
Vi tilbyder dig
-

-

Et spændende lederjob i en af Danmarks førende socialøkonomiske virksomheder,
hvor du får gode muligheder for at præge retningen og være med til af udvikle og gå
nye veje
Engagerede og kompetente medarbejdere, der bidrager til udviklingen i en
mangfoldig og travl hverdag

-

Et kollegialt fællesskab i chefgruppen på tværs af landet, kendetegnet ved åbenhed og
tillid, hvor vi forventer, at du spiller ind, spiller med og siger til og fra.

Du er den rigtige, hvis
-

Du er en dygtig personaleleder med solid ledelseserfaring og gerne en
lederuddannelse
Du har organisatorisk forståelse, forretningssans og erfaring med økonomistyring
Du har lyst til og viden om at arbejde med mennesker med kognitive
funktionsnedsættelser
Du har erfaringer fra uddannelsesområdet og/eller medieområdet
Du skaber tydelige rammer, sikrer dialogen, uddelegerer og bringer kompetencer i
spil
Du er troværdig og kan repræsentere Glad udadtil

Rammer
Din faste arbejdsplads er i Esbjerg, men du skal også være indstillet på ofte at være i Glad Zoo
i Lintrup samt have ture til Glad Fondens andre afdelinger.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen uden øvre arbejdstid. Løn aftales efter
kvalifikationer. Glad Fonden er ikke lønførende.
Forventet start 1. marts 2021 eller før.
Ansøgningsfrist kl. 12.00 den 21. januar 2021.
Ansøgning med CV, dokumentation og mulige referencer sendes til per.f@gladfonden.dk
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Direktør for uddannelse og beskæftigelse, Per
Fruerled, på 5196 3852 eller per.f@gladfonden.dk
Første samtalerunde er planlagt til den 25.1.21 og anden samtalerunde er planlagt til 27.1.21

Glad Fonden
Vi er en registreret socialøkonomisk virksomhed med samlet 320 ansatte, heraf halvdelen
ansat på særlige vilkår, og 160 elever på vores uddannelser. Vi driver i dag virksomheder
inden for uddannelse, beskæftigelsesafklaring, medier, køkken og cafédrift, design og kultur.
Alle fondens virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden
handicap. Vi har afdelinger i København, Ringsted, Vejen, Esbjerg, Aabenraa og Aarhus.

