
 

Uddannelsesleder til Flexuddannelse i København  
 
Tænk hvis mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse havde indflydelse på eget 
liv i en grad, så de selv kunne vælge uddannelse og indgå i medarbejderstaben på 
enhver virksomhed.  
 
Jobbet 
Glad Fonden søger en uddannelsesleder i København, der gennem et ambitiøst 
uddannelsesforsøg - Flexuddannelsen - vil være med til at gøre tanken til virkelighed.  
 
Vi har siden 2018 udbudt en to-årig erhvervsrettet uddannelse for unge med 
kognitive funktionsnedsættelser, der har afsluttet en STU. Vi er stadig i fuld gang med 
at udvikle modellen i et spændende samarbejde med virksomheder, kommuner og 
erhvervsskoler.  
 
Som uddannelsesleder har du ansvaret for den daglige ledelse af 8 medarbejdere, 
der samarbejder i mindre teams. Der tilbydes uddannelse indenfor køkken, detail, 
lager og grøn service. 
 
I forsøget kombineres virksomhedsforlagt praksis – og teoriundervisning på hold 
med individuelle uddannelsespraktikker og tæt samarbejde med jobcentre og 
virksomheder om jobskabelse. Målet er, at de unge efter endt uddannelse kommer 
videre i job.  
 
Du kommer blandt andet til at indgå i: 

• daglig ledelse af teams bestående af faglærere og vejledere 
• videreudvikling og justering af pædagogiske og didaktiske processer og 

redskaber til evaluering og dokumentation af progression og udvikling 
• opbygning og vedligeholdelse af samarbejde med virksomheder 
• samarbejde med kommuner igennem uddannelsesforløbet 
• samarbejde med virksomheder og kommuner i de unges afklaring og 

overgang til job 
• koordinering af fælles projektaktiviteter på tværs af landet i samarbejde med 

uddannelsesleder i Jylland og uddannelseschef – herunder administrative 
opgaver 

• samarbejde med erhvervsskoler om revision af uddannelserne. 
 

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.  
 
Da der er tale om uddannelse, er der pålagt 4 ugers sommerferie i uge 27- 30 



 

 
Din profil 
Det er vores forventning, at du  
 

• har en baggrund som underviser eller pædagog med en overbygning (diplom, 
master, cand.pæd.soc. eller lign.) 

• har erfaring med ledelse af tværfaglige teams evt. fra STU, FGU eller 
erhvervsskole 

• er optaget af læreprocesser 
• har erfaringer med samarbejde med kommuner og virksomheder 
• har erfaring med skriftlig dokumentation  
• er god til at lytte og samarbejde 
• motiveres af en hverdag præget af uforudsigelighed  

 
Ansøgningen 
Har du kompetencerne og lysten til at blive vores nye kollega, så send din motiverede 
ansøgning og CV mærket ’Uddannelsesleder’ til job-flexuddannelse@gladfonden.dk 
senest den 15. juni. 
 
Vi afholder ansættelsessamtaler den 22. og 23. 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  
 
 
 


