Værkstedslærer til Træværksted
Produktionshøjskolen Djursland søger en Tømrer/Snedker til vores Træværksted.
Træværkstedet er 1 af 6 værksteder på Produktionshøjskolen Djursland og undervisningen foregår via
produktion på værkstedet, med teoretisk og praktisk viden inden for faget.
Du vil få selvstændigt ansvar for Træværkstedet, men arbejder tæt sammen med de andre værksteder
under ”Byg og Bolig” om opgaverne og de unge.
Målet er at give de unge i alderen 16-25 år faglig, personlig og social kompetenceudvikling, så de får lyst til
at videre uddanne sig eller at begynde i job.

Dine arbejdsfunktioner
•
•
•
•
•
•

Undervisning af 10-12 elever via produktion på Træværkstedet
Daglig vejledning og støtte til elever
Ansvar for udarbejdelse af forløbsplaner og opfølgning på kompetenceudvikling
Ansvar for etablering af praktikpladser
Ansvar for værkstedets budget
Deltage i skolens øvrige aktive liv

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant faglig uddannelse og er i stand til at tilrettelægge en lærerig produktion
Du har interesse for og evt. erfaring i arbejdet med unge mennesker og deres udfordringer
Du kan planlægge og gennemføre samtidig med, at der er styr på alt fra sikkerhed til orden
Du er kreativ, idérig og har evne til at engagere, vejlede og fastholde eleverne
Du kan skabe klare relationer og være en sund rollemodel via tydelighed og vedholdenhed
Du har en positiv og anerkendende tilgang til de unge og deres forskelligheder
Du har et godt overblik og overskud
Du er selvstændig og ansvarsfuld med gode samarbejdsevner og fleksibilitet
Du har kendskab til IT på brugerniveau

Vi tilbyder
•
•
•
•

Et spændende, krævende og afvekslende job, hvor ikke 2 dage er ens
Et godt arbejdsmiljø med pt. 10 ansatte, hvor positivt samarbejde, udvikling og humor er dagligdag
Et job med stor grad af selvstændighed og mulighed for at sætte dit personlige præg på værkstedet
Et røgfrit personale

Se mere om skolen på www.prod-djurs.dk
I august 2019 bliver vi en del af en ny statslig institution FGU (Forberedende GrundUddannelse), som du
også vil blive en del af.
Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er fuldtid og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for Produktionsskoler mellem
Finansministeriet og Uddannelsesforbundet.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt efter aftale
Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til Forstander Tom Jespersen, tom@pro-djurs.dk
Ansøgningsfrist d. 31. august 2018 kl.12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37

