Ungdomsbyen søger ny initiativrig leder
Brænder du for uddannelse af unge mennesker?
Er demokrati, menneskerettigheder og uddannelse for bæredygtig udvikling vigtigt for dig, og har du lyst til
at lede en organisation i fremdrift, så læs videre.
Vi er ti medarbejdere, som alle brænder for pædagogisk udviklingsarbejde og for at undervise børn og unge.
Ungdomsbyen er en organisation i forandring, som altid tilpasser sig de samfundsmæssige krav til
kvalitetsuddannelse. Derfor søger vi en leder, som trives i en lille organisation, hvor der er højt til loftet, og
hvor et pædagogisk laboratorium er kernen for nytænkning af pædagogiske materialer og kurser.
Ungdomsbyen udbyder elev- og lærerkurser, som understøtter undervisningen i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne. Ungdomsbyens kurser ruster eleverne til voksenlivet både hvad angår
uddannelsesvalg, økonomi og et bæredygtigt liv.
Vi søger:
En leder, som har erfaring fra undervisningsverdenen og gerne med engagement i bæredygtighed – socialt,
miljømæssigt og økonomisk. Vi foretrækker en leder med erfaring og ser gerne, at du har en lederuddannelse.
Vi tænker, du har arbejdet som underviser i en årrække, har været leder eller mellemleder, og nu har du lyst
til at være kaptajnen på skibet for kreative, selvstændige og dygtige pædagogiske konsulenter.
Du har flair for alle dele af en lederstilling, hvad angår strategisk ledelse, personaleledelse, økonomistyring,
fondsansøgninger og pædagogisk sparring.
Du har lyst til at videreudvikle en organisation, som er i rivende udvikling, hvor du gerne går forrest og
repræsenterer organisationen både i undervisningssammenhænge, på sociale medier og i de mange
samarbejdsrelationer.
Vi tilbyder en arbejdsplads:
Med kort vej fra ide til handling, en meget engageret stab af medarbejdere i et inspirerende
undervisningsmiljø på Global Platform på Nørrebro og en ordrebog, som er fyldt.
Med mange spændende samarbejdspartnere, som spænder vidt fra ministerier, skoler, NGO’er, til private
virksomheder, fonde og kommuner.
Som giver rige muligheder for at præge udviklingen og engagere sig i uddannelse både lokalt, nationalt og
internationalt.
Løn: Svarende til statens trin 48 med mulighed for personligt tillæg.
Har du spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Birgitte Kofod
Olsen på 25 26 09 03 eller til Poul Erik Christoffersen i Ungdomsbyen på 21 74 42 75. Ansøgningen sendes til
info@ungdomsbyen.dk
Stillingen er opslået d. 12.12.17. Seneste frist for ansøgning er tirsdag d. 16.01.18, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 22. og 23. januar.

Ungdomsbyen af 2017 er en forening med egen bestyrelse og med driftstilskud fra
undervisningsministeriet. Ungdomsbyen er nationalkoordinator for 35 UNESCO ASP skoler fordelt i hele
landet. Læs mere på ungdomsbyen.dk

