Faglærer til Grøn Serviceuddannelse i København

Har du lyst til at bruge din faglighed inden for det grønne serviceområde til at
inspirere og uddanne unge mennesker med kognitive handicap? Motiveres du selv af,
at svarene ikke altid er givet på forhånd, men at du sammen med elever og kolleger
skal være med til at finde nye løsninger? Så har vi jobbet til dig.
Jobbet
Glad Fonden har siden 2018 udbudt en 2-årig Flexuddannelse, der er en
erhvervsrettet uddannelse for unge med kognitive handicap. Det sker i et
spændende samarbejde med virksomheder, kommuner og erhvervsskoler.
Uddannelsen er en forsøgsuddannelse i fortsat udvikling og har igen i 2022 modtaget
statsstøtte til ekstra elevoptag.
Vi søger en faglærer til vores elevhold i Københavns Lufthavn. Uddannelsen
kombinerer praksislæring og teoriundervisning på hold med individuelle praktikker i
branchen. Målet er, at de unge efter uddannelsen kommer videre i beskæftigelse. Der
er derfor et tæt samarbejde med jobcentre og virksomheder om jobskabelse i
forlængelse af uddannelsen.
Som faglærer skal du i samarbejde med engagerede kolleger i Glad Fonden og i
afdelingen ’Field, Maintenance and Trolley Services’ i Københavns Lufthavn tage
ansvar for, at eleverne gennemfører den 2-årige Flexuddannelse og består den
afsluttende eksamen. Du skal trives med at arbejde selvstændigt med viden om, at
dine kollegaer og ledelse altid er klar med hjælp og sparring. Dine arbejdsopgaver er
bl.a.
•

•
•
•
•

•
•

i dialog med en kontaktperson på virksomheden at tage ansvar for at
tilrettelægge og gennemføre praksisundervisning med elever med forskellige
kognitive handicap
at skabe en struktureret, meningsfuld og lærerig skoledag/arbejdsdag for
elevene
at forestå teoriundervisning en time om dagen
i samarbejde med en vejleder, at dokumentere elevernes faglige og sociale
udvikling
medansvar for fremdriften af uddannelsen gennem samarbejde på
virksomheden og
teammøder med vejleder og kolleger på de øvrige uddannelser
afdækning af nye jobfunktioner, der matcher uddannelsernes
kompetenceniveau
etablering af individuelle praktikker på andre virksomheder på uddannelsens
andet år og at indgå i etablering af fleksjob til eleverne ved uddannelsens
afslutning

•

bidrag til vidensdeling på tværs af landet med de øvrige faglærere og
vejledere.

Stillingen er 37 timer om ugen og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til Glad
Fondens husoverenskomst med bl.a. Uddannelsesforbundet. Som socialøkonomisk
virksomhed er vi ikke lønførende.
Arbejdsstedet er Field, Maintenance and Trolley Service, Københavns Lufthavne A/S.
Da der er tale om uddannelse, er der pålagt 4 ugers sommerferie i uge 27- 30.
Din profil
Det er vores forventning, at du
•
•
•
•
•
•
•

er uddannet gartner og /eller har solid erfaring indenfor vedligehold af grønne
udearealer og lettere vedligehold indendørs
har undervisningserfaring, gerne fra en erhvervsskole, FGU, en erhvervsrettet
STU eller oplæring af elever/nye medarbejdere.
har lyst til at tilrettelægge og gennemføre virksomhedsforlagt undervisning
har en anerkendende tilgang til elever, er god til at lytte, observere og til at
motivere unge
er tålmodig, nysgerrig og stabil i fremmøde og humør
har lyst til løbende samarbejde om opgaven med en vejlederkollega med
pædagogisk baggrund
er indstillet på at bidrage til udviklingsarbejde i tæt samarbejde med øvrige
kolleger i projektet og ansatte på virksomheden – herunder bidrage med
skriftlig dokumentation.

Ansøgningen
Har du kompetencerne og lysten til at blive vores nye kollega, så send din motiverede
ansøgning og CV mærket ’Grøn Service KBH’ til job-flexuddannelse@gladfonden.dk
senest den 30. maj.
Vi afholder ansættelsessamtaler den 14. og 17. juni og tiltrædelse er 1. august 2022.
Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med mulighed for forlængelse.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Lene
Timm via mail lene.timm@gladfonden.dk eller telefon 4012 6269.
Læs mere om forsøgsprojektet på www.flexuddannelse.gladfonden.dk

Flexuddannelsen er en del af Glad Fonden, som er en vækstfokuseret
socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a. medier, kultur, køkken,

service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem
mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300 medarbejdere og 100 elever
fordelt på vores afdelinger i København, Ringsted, Aabenraa, Esbjerg og Aarhus.
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 om Glad Fonden på www.gladfonden.dk

