Støtte søges til elev på STU
Vi søger en hjælper, til at støtte vores STU-elev på Film- og Medielinjen på Glad
Fagskole i Aabenraa. Vi tilbyder en stilling med fokus på faglighed, læring og udvikling
for unge med funktionsnedsættelse og udviklingshæmning.
Jobbet
Da en elev på film- og medielinjen på vores STU har brug for støtte og nærvær i
hverdagen, søger vi en hjælper til at varetage opgaven som 1:1 støtte for vores elev.
Vores elever har mange forskellige kompetencer og udfordringer, og det er derfor
en central del af jobbet som hjælper, at understøtte elevens udvikling både
personligt, fagligt og socialt.
På Film- og medielinjen arbejder vi med medier og kommunikation til mange
platforme. Vi producerer små film med eleverne som skuespillere, eksperimenterer
med mediet, laver tv-programmer og animation. Vi laver indhold til sociale medier og
YouTube. Vi laver interviews, researcher, laver studieoptagelser med flere kameraer
og vi arbejder med forskellige genrer som både fiktion og dokumentar.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Familievenlige arbejdstider. Arbejdstiden er 25 timer pr. uge. Fordelt på 5
arbejdsdage, mandag-fredag.
En attraktiv stilling med mulighed for at arbejde med prioriteret fokus på
trivsel og udvikling.
Et inspirerende, sjovt og godt arbejdsmiljø. Vi sætter medarbejdernes trivsel
højt, og passer på hinanden. Her er ledelsens dør altid åben.
Høj grad af samarbejde på tværs af faglinjerne og mellem redaktionen og
fagskolen.
Du får lov til at arbejde med et skønt ungt menneske, som du i høj grad kan
være med til at gøre en forskel for.

Stillingen er tidsbegrænset til og med juni 2024 – med mulighed for forlængelse.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om os
Glad Aabenraa ligger tæt på busstationen og midt i byen med masser af liv og
muligheder. Vi er et hus, hvor samarbejdet kolleger imellem er i højsædet. Vi har både
ansatte på ordinære vilkår og ansatte i beskyttet beskæftigelse, så vi er en blandet
flok med mange forskellige ressourcer og vidensområder.

Vores personale varetager, i samspil med faglærerne, elevernes udvikling inden for
de faglige, personlige og sociale mål i deres individuelle uddannelsesplan. Samtidig
samarbejdes der om at skabe korte og længerevarende praktikforløb for eleverne.
Samarbejde med de øvrige produktioner i Glad Fonden sker i et spændende, fagligt
ambitiøst og kreativt produktions- og uddannelsesmiljø.
Vi håber du kan starte 1. august 2021.
Din profil
• Du behøver ikke være pædagogisk uddannet, men du er empatisk og
rummelig og har kendskab til autismespektret
• Du har kendskab til medieverdenen og kan arbejde i bl.a. iMovie, mv.
• Du har humor og er oprigtigt interesseret i film og spil
• Du kan opbygge et godt og tæt tillidsforhold til forældre og hjem
• Du er god til at se styrker og kompetencer hos det enkelte individ og forstår at
give de små skub, der skal til for at understøtte udviklingen hos eleven
• Du kan guide uden selv at blive genstand for grænse afsøgning

Ansøgningen
Motiveret ansøgning og CV sendes til afdelingschef Kristian P. Mølgaard,
kristian.pm@gladfonden.dk senest d. 25. juni. Vi afholder samtaler løbende.
Du er velkommen til at kontakte Kristian P. Mølgaard, på mobil 40 50 09 57, hvis du har
spørgsmål til stillingen.

Glad Aabenraa er en del af Glad Fonden. 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.

