
 

Konsulent til Glad Erhverv  

Tror du også på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv på 
arbejdsmarkedet og for det samfund, vi bor i og er fælles om. I Glad Erhverv 
skaber vi vejen til job og uddannelse for mennesker med kognitive 
funktionsnedsættelser (fx autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder og 
udviklingshæmning) – og vi søger vores nye erhvervskonsulent til afdelingen i 
København.  

Er du klar til en arbejdsdag med nytænkning, høj faglighed, personlig 
udvikling, stor selvstændighed samt løbende dokumentation af vores fælles 
indsats, er denne stillingsbeskrivelse værd at kigge nærmere på.  

Om Glad Fonden  

Glad Fonden startede i 1999 som verdens første TV-station for og med 
udviklingshæmmede. I dag driver vi virksomheder indenfor bl.a. køkken-, 
service-, medie- og designbranchen. Vi har fire lokalafdelinger rundt om i 
landet, hvor vi også tilbyder uddannelsesforløb på særlige vilkår.  

Meningsfuld beskæftigelse og uddannelse er centrale værdier i Glad Fondens 
virksomheder, hvor vi dagligt skaber og understøtter rammen om den 
rummelige arbejdsplads. Vi er en mangfoldig sammensat arbejdsplads der 
arbejder med beskæftigelse og uddannelse i egne virksomheder og i 
partnerskaber med andre virksomheder.  

Dine arbejdsopgaver i Glad Erhverv  

• Igangsætte og fastholde individuelle beskæftigelsesforløb, uddannelses- 
og virksomhedspraktikker, opkvalificering mv. for målgruppen  

• Kontakt til jobcentre og andre kommunale forvaltninger 
• Koordinere samarbejdet mellem virksomheder, kommuner (jobcentre) og 

de enkelte forløbsdeltagere 
• Guide og servicere Glad Fondens egne virksomheder og samarbejds-

virksomheder med hensyn til relevante arbejdsmarkedsrettede indsatser 
for målgruppen 

• Ansvarlig for den gode og nødvendige dokumentation til brug for den 
videre sagsbehandling 



• Etablere nye praktiksteder i Glad Fondens egne virksomheder og hos nye 
samarbejdsvirksomheder 

• Opsøgende kontakt til jobcentre om nye samarbejdsmuligheder  
• Uddannelses- og beskæftigelsesvejledning  
• Undervisning og jobcafé 

Hvad tilbyder vi dig  

• En anderledes engageret, forandringsvillig og målorienteret arbejdsplads  
• At være en del af et målrettet team, der arbejder med uddannelses- og 

beskæftigelsesrettede indsatser, og som brænder for at gøre en forskel 
for målgruppen 

• Et tværfagligt samarbejde med Glad Fagskole (STU) og med de øvrige 
virksomheder i Glad Fonden 

• Personlig og faglig udvikling i en socialøkonomisk virksomhed i vækst, 
hvor vi løbende evaluerer indsats såvel fagligt som personligt  

Du er den rette, hvis du:  

• Har kendskab til og erfaring med lovgivning og praksis indenfor Loven 
om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)  

• Har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre individuelle forløb, der 
kan afklare kompetencer og bygge bro til uddannelse eller 
arbejdsmarkedet for personer med kognitive funktionsnedsættelser  

• Har erfaring med virksomhedssamarbejde og flair for samarbejde på 
tværs af det private erhvervsliv og kommunen  

• Har erfaring med systematisk opfølgning på mål og udarbejdelse af 
dokumentation  

• Er fortrolig med IT og dokumentation 
• Har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundligt  

Du har et stort drive med handlekraft, omhyggelighed og engagement. Du har 
en god indlevelsesevne og trives i et dynamisk samarbejde med mange 
forskellige fagligheder. Du er vant til at arbejde selvstændigt og forstår at 
bevare roen og overblikket, når der er travlt. Og så gør det heller ikke noget, 
hvis du er udstyret med humoristisk sans og ikke tager tingene alt for 
højtideligt.  

Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer om ugen med mulighed for fuld tid 
over tid ved opgavetilgang. Ansættelse hurtigst muligt. Løn efter egen 
overenskomst. 



Har du spørgsmål til overnævnte stilling, er du velkommen til at kontakte 
teamleder i Glad Erhverv, Thomas Køj Nissen i uge 29, 31 og 32 på tlf. 
28936306 eller på mail: thomas.kn@gladfonden.dk  

Send din ansøgning og CV på mail til:  

sikkerpost@gladfonden.dk – skriv erhvervskonsulent i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist d. 12.8.21 kl. 12. Samtaler onsdag d. 18.8.21 
Læs mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk  

 
 


