Silkeborg Produktionshøjskole søger vejleder til

Silkeborg Produktionshøjskole tilrettelægger EGU (ErhvervsGrundUddannelse) med baggrund i en
samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune.
Vi søger nu endnu en dygtig vejleder til vores team.
Din kerneopgave består i at vejlede eleverne og tilrettelægge deres uddannelsesforløb. I dette indgår et
vigtigt samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser samt med uddannelsesinstitutioner om
skoleophold. Derudover vil der være et administrativt arbejde, der består af indskrivning og opdatering af
elever i EGU-portalen, løn til eleverne, indberetninger og meget andet.
Fagligt tror vi, at du:
 Er uddannet vejleder eller alternativt har stor erfaring med vejledning eller undervisning
af EGU’s målgruppe.
 Er struktureret og en erfaren it-bruger samt god til skriftlig dokumentation.
 Har et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv og til ungdomsuddannelse generelt.
Personligt er du:
 Lyttende, anerkendende og procesorienteret i mødet med den unge.
 Handlingsorienteret og kan give helt praktisk og konkret støtte til den unge.
 Selvstændigt arbejdende og fuld af energi og nysgerrighed til at finde utraditionelle
løsninger.
 God til at organisere dit arbejde og overholde aftaler og deadlines i en til tider kaotisk
hverdag, der kræver stor fleksibilitet.
 God til at samarbejde med arbejdspladser, andre skoler, forvaltninger, institutioner og
forældre.
 Indstillet på, i samarbejde med skolens øvrige medarbejdere, at udvikle både EGU
Silkeborg og Silkeborg Produktionshøjskole.
 Indstillet på loyalt at formidle Silkeborg Produktionshøjskoles værdier og normer.
Vi tilbyder:




Store udfordringer og indflydelse på planlægningen af hverdagen, udviklingen af EGU
Silkeborg og skolen som helhed.
En arbejdsplads med engagerede kollegaer og høj social kapital.
Løbende kompetenceudvikling sammen med skolens øvrige personale.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen, som er en fuldtidsstilling, aflønnes i henhold til LC/OC Fællesoverenskomsten samt
organisationsaftale for ledere og lærere ved Produktionsskoler.
Informationsmøde:
Ansøgningsfrist:
Ansættelsessamtaler:
Ansættelsesstart:

Tirsdag den 9. maj kl. 15.00-16.00 på EGU Silkeborg, Granhøjvej 16, 8600
Silkeborg (samme bygning som 3F, skilt ved døren)
Torsdag den 18. maj pr. mail til job@silkephs.dk
Mandag den 29. maj 2017
Snarest muligt eller pr. 1. juli 2017

Yderligere oplysninger kan fås hos EGU-vejleder Karina Øgelund koh@silkephs.dk, tlf. 3018 3739, eller
viceforstander Stinne Damgaard Ibh sdi@silkephs.dk, tlf. 3076 0152.
Se også www.silkephs.dk; www.egu-silkeborg.dk; www.egu.dk og www.uddannelsesforbundet.dk
Hele funktionsbeskrivelsen for EGU-vejledere kan du se her.

Silkeborg Produktionshøjskole er en selvejende institution, hvis målgruppe er unge 16-25 årige, der ikke umiddelbart er
i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi underviser med udgangspunkt i værkstedets opgaver og
produktioner. Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder en bred vifte af muligheder: EGU, lærlingeuddannelse, kombinationsforløb og
produktionshøjskoleophold.

