
 

PÆDAGOGISK VEJLEDER MED SOUSCHEFFUNKTION TIL GLAD FONDEN RINGSTED  
 
Er du god til at skabe relationer, vejlede, strukturere og motivere? Har du erfaring fra 
specialområdet/STU samt lyst til faglig ledelse og udvikling? Så læs videre… 
 
Om Glad 
I Glad Fonden arbejder vi for at skabe ytringsfrihed, meningsfuld beskæftigelse og uddannelse for 
mennesker med handicap. Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der 
kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende. 
 
Vores afdeling i Ringsted består af en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og en lokalt 
forankret medieredaktion med tilknytning til Glad Medier. Vi er kollegaer på både ordinære og 
særlige vilkår (§103), der samarbejder om at løse opgaverne. Det gælder såvel i redaktionen som i 
køkkenet og i resten af huset. 

Glad STU har fokus på faglighed, læring og udvikling for unge med særlige behov. Vi har i dag 
følgende tre fagprofiler: Køkken, Animation samt Film- og medie.  
 
Vores pædagogiske tilgang hviler på kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis (KRAP). 
 
Om jobbet 
Som pædagogisk vejleder skal du understøtte faglærernes pædagogiske og didaktiske praksis og 
vejlede eleverne i hverdagen. Du er også tovholder på samarbejde med pårørende, bosteder samt 
relevante myndigheder (herunder sagsbehandlere, UU-vejledere m.fl.) 
Du indgår som souschef i husets daglige ledelse med ansvar for den daglig drift og udvikling af 
huset - særligt med fokus på STU´en. Det gør du i samarbejde med afdelingschefen. 
 
Opgaver som Pædagogisk vejleder med souscheffunktion: 

• Vejledning af elever 
• Samarbejde med relevante myndigheder 
• Dokumentation i tilknytning til STU-forløb 
• Afvikling af bo-undervisning og elevarrangementer 
• Kommunikation med pårørende 
• Praktikvejledning 
• Faglig ledelse af STU’en 
• Udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis 
• Udvikling af personalets pædagogiske kompetencer 
• Administrativt arbejde i forhold til driften af afdelingen 
• Bidrage til markedsføring af afdelingen 

 
 
Du får reference til og et tæt samarbejde med vores afdelingschef. Vi er pt. 8 ordinært ansatte og 
15 ansatte i beskyttet beskæftigelse. Vi har også plads til 17 elever på vores STU. Vi er et hus, hvor 
humor fylder meget og vi har en uhøjtidelig dagligdag. Vi har en pragmatisk tilgang til hverdagen, 
hvor vi ikke gør tingene mere komplicerede end de behøver at være. Vejen til ledelsen er kort, så 
indflydelsen på beslutningsprocesserne er høj. 



 

 
Det er en stilling på 32 timer og du ansættes på en lederkontrakt. Glad Fonden er, som 
socialøkonomisk virksomhed, ikke lønførende. 
 
Din profil:   

• Du har en relevant uddannelse 
• Du har mod på at udvikle dig som leder  
• Du har erfaring med undervisningsområdet og/eller vejledning  
• Du har kendskab til STU-området 
• Du har kendskab til KRAP eller ønsker at sætte dig ind i metoden 
• Du samarbejder godt og er god til at kommunikere og formidle pædagogisk viden 
• Du kan skabe begejstring og være samlende omkring fælles mål og resultatskabelse 
• Du har erfaring med og flair for god dokumentation 
• Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor alt ikke nødvendigvis bliver som planlagt 
• Du motiveres af at bidrage til menneskers udvikling 

 
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Sacha 
Lohmann Weiss på telefon 4027 9111. 
 
Om ansøgningen 
Send din motiverede ansøgning og dit CV til job-ringsted@gladfonden.dk senest den 15.12 2022.  
Vi afholder første samtale den 19. december og evt. anden samtale d. 21.december. Stillingen 
ønskes besat pr. 1. februar 2022 eller hurtigst muligt herefter. 
 
 
Om Glad Fonden.  
Glad Fonden er en registreret 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 5 
afdelinger i landet – vores hovedafdeling ligger i København.  
 
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  


