Vi søger en vejleder med start 1. aug. på fuld tid til FGU-skolen i Silkeborg
Vores fælles drøm er, at FGU Midtjylland uddanner unge til næste skridt i livet.
Det gør vi med uddannelser baseret på arbejdspædagogik indenfor områder der matcher civilsamfundets
behov. FGU Midtjyllands indsats udfolder sig i fleksible strukturer, der rummer individet og skaber retning
med faste rammer.
Med et stærkt engagement fra medarbejdere, elever, ledelse og bestyrelse inddrager FGU Midtjylland sine
interessenter og skaber afsættet for en sprudlende, dynamisk og eksperimenterende praksisløsning, med
den unges gode liv i centrum.

Vi har brug for:





En uddannet vejleder med vejlederfaring eller undervisning af EGU’s målgruppe.
En person, der er struktureret i arbejdet med IT-systemer og anden skriftlig dokumentation.
En vejleder med et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv og arbejdsmarkedsvilkår.
En vejleder med kendskab til ungdomsuddannelser generelt.

Vi ønsker:







En vejleder, som er lyttende, anerkendende og procesorienteret i mødet med den unge.
En vejleder, som er handlingsorienteret med praktisk og konkret støtte til den unge.
En vejleder, som er selvstændigt arbejdende med energi og nysgerrighed til at finde utraditionelle
løsninger.
En vejleder, som overholder aftaler og deadlines i en til tider hektisk hverdag, der kræver stor
fleksibilitet.
En vejleder, som er god til at samarbejde med arbejdspladser, andre skoler, forvaltninger,
institutioner og forældre.
En vejleder, som aktivt arbejder med egen kompetenceudvikling.

Vi tilbyder:






At arbejde med en spændende gruppe unge i en helt ny ungdomsuddannelse i Silkeborg.
At blive en del af FGU Midtjylland og her blive en værdsat medarbejder i en spændende ny
uddannelse, der kombinerer teori og praksis i et tværfagligt fællesskab.
At deltage i løbende kompetenceudvikling under den nye uddannelsesform.
At få stor indflydelse og medansvar i en travl og foranderlig hverdag med arbejdssted på FGU
Silkeborg.
Løn efter gældende overenskomst (Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for
forberedende grunduddannelse).

Arbejdssted: FGU Silkeborg, Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg.
Du kan læse mere om uddannelsen og FGU Midtjylland på www.fgumidtjylland.dk samt på
www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse.
Henvendelse for yderligere information kan rettes på mail til Stinne Damgaard Ibh, sdi@silkephs.dk.
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 4. juni kl. 15-16 på Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg.
Ansøgningen sendes til lhk@fgumidtjylland.dk med relevante bilag og referencer.
Ansøgningsfrist: torsdag den 6. juni kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 i dagtimerne.

