Herning Produktionsskole søger

1 linjeleder til vores kantine samt 1 linjeleder til vores vedligeholdslinje.
Vi rokerer om internt, og skal derfor bruge en kok eller en økonoma i vores kantine samt
en dygtig håndværksuddannet medarbejder til vores vedligeholdslinje.
Skolens linjer har til formål at give unge, der er uafklarede, mulighed for at stifte bekendtskab med et fag. Her er det linjelederens opgave, at sikre, at eleverne lærer fagets
grundlæggende færdigheder, således at eleverne kan medvirke til at løse arbejdsopgaver og derigennem få et godt grundlag for videre valg af uddannelse eller job.
Derfor vægtes både de faglige og de personlige og sociale kompetencer højt.
Vi ønsker følgende kvalifikationer:
• At du har relevant uddannelse - gerne med dobbelt uddannelse som voksenunderviser, lærer eller lign.
• At du har humor og selvironi.
• At du har mod til at gå ind i nye og komplekse opgaver samt er et struktureret menneske.
• At du er modig, og vil bidrage med ideer til skolens fælles udviklingsproces.
• At du har overblik og ordenssans.
• At du har IT kendskab på brugerniveau.
Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsfunktioner:
• Undervisning i produktion. Planlægning af afledt undervisning.
• Etablering af praktikaftaler for elever og deltagelse i ekskursioner.
• Udarbejdelse af forløbs-og uddannelsesplaner for eleverne.
Ansættelse snarest – ansøgningsfrist: 19.05.17 kl. 12.00.
Der vil være mulighed for, at deltage til et uformelt informationsmøde onsdag d. 10.05.17
kl. 16.30 på adressen Gudhjemvej 2, Herning. Der er IKKE tilmelding – du møder
bare op.
Der vil ikke derudover, være mulighed for yderligere informationer omkring skolen eller
stillingerne.
Se mere om skolen på vores hjemmeside: www.gohps.dk
Ansøgning stiles til:
Herning Produktionsskole,
Gudhjemvej 2,
7400 Herning.
Att.: Anne Sofie Søndergaard samt mrk. hvilken stilling, der søges.
Herning Produktionsskole er en selvejende institution under UVM. Målgruppen er unge mellem 15 – 25 år – der
har afbrudt ungdomsuddannelse eller ikke umiddelbart er i stand til at starte på uddannelse. Eleverne arbejder
praktisk på skolens linjer, samtidig med de tilbydes undervisning. Det er skolens opgaver at vejlede de unge
til uddannelse sekundært arbejde. Humor – anerkendelse, respekt, forskellighed og rummelighed er en del af
vore bærende elementer.
Herning Produktionsskole ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og
opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Vi gør opmærksom på, at vi er en røgfri skole og arbejdsplads fra 01.08.2017.

