
	  

Ungdomsbyen  på  Global  Platform	  -‐	  Fælledvej  12,  3.  sal,  2200  København  N	  –	  info@ungdomsbyen.dk	  
	  

Stillingsopslag,	  deltidsstilling	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   16-‐11-‐2018	  

Vil	  du	  være	  en	  del	  af	  et	  pædagogisk	  team,	  som	  giver	  grundskoleelever	  indblik	  i	  	  
erhvervsuddannelsernes	  muligheder?	  

Ungdomsbyen	  tilbyder	  elever	  på	  7.	  og	  8.	  klassetrin	  ugekurser,	  der	  introducerer	  til	  en	  af	  hovedretningerne	  
på	  erhvervsuddannelserne.	  

Projektet	  kalder	  vi	  ”	  Erhvervsuddannelser	  –	  er	  det	  noget	  for	  mig?	  

Under	  denne	  paraply	  tilbyder	  vi	  kurset	  ”	  Sammen	  bygger	  vi	  fremtiden”,	  hvor	  eleverne	  introduceres	  til	  
byggebranchen	  i	  fem	  dage	  med	  faglige	  rollespil,	  intro	  til	  en	  stor	  byggeplads,	  to	  dages	  værkstedsarbejde	  
med	  deres	  drømmehushjørne	  på	  en	  erhvervsuddannelse	  og	  1	  dags	  workshop	  om	  bæredygtigt	  byggeri.	  
Undervejs	  arbejder	  eleverne	  med	  fotos,	  tegninger	  og	  refleksion	  over	  deres	  foretrukne	  læringsstile.	  
Ungdomsbyen	  skal	  gennemføre	  15	  ugeforløb	  fra	  januar	  til	  maj	  2019,	  og	  ca.	  25-‐30	  forløb	  i	  skoleåret	  2019/20	  
om	  byggebranchen.	  	  

Ungdomsbyen	  er	  samtidig	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  forløbet	  ”	  Sammen	  handler	  vi	  på	  fremtiden”	  om	  handel,	  
og	  ”Sammen	  passer	  vi	  på	  fremtiden”	  om	  sosu,	  hvor	  eleverne	  efter	  samme	  disposition	  vil	  blive	  introduceret	  
til	  det	  merkantile	  eller	  sundhedsmæssige	  område.	  Ungdomsbyen	  kommer	  også	  til	  at	  afvikle	  en	  række	  af	  
disse	  kurser	  fra	  skoleåret	  2019/20.	  

Til	  at	  varetage	  undervisning	  i	  to	  dage	  af	  forløbet	  og	  fungere	  som	  pædagogisk	  tovholder	  de	  andre	  tre	  
dage,	  søger	  Ungdomsbyen	  stabile,	  deltidsansatte	  konsulenter	  til	  at	  supplere	  vores	  erhvervsteam.	  	  
Fra	  1.	  januar	  2019	  og	  frem	  skal	  man	  kunne	  blive	  oplært	  og	  varetage	  x	  antal	  ugeforløb.	  	  
Bemærk:	  Der	  er	  allerede	  nu	  god	  mulighed	  for	  at	  blive	  oplært	  i	  november	  og	  december	  med	  aflønning.	  Du	  vil	  
blive	  oplært	  af	  og	  udgøre	  en	  del	  af	  vores	  erhvervsteam	  med	  sparring	  og	  positivt,	  kollegialt	  samvær.	  
	  
Der	  vil	  i	  første	  omgang	  blive	  tale	  om	  byggerikurset	  ”	  Sammen	  bygger	  vi	  fremtiden”,	  men	  fra	  kommende	  
skoleår	  vil	  de	  to	  andre	  forløb	  om	  handel	  og	  sosu	  også	  i	  en	  vis	  udstrækning	  blive	  mulige.	  	  Et	  ugeforløb	  
aflønnes	  med	  37	  timer	  i	  henhold	  til	  Ungdomsbyens	  lokalaftale.	  Med	  mulighed	  for	  tillæg.	  

Vi	  forestiller	  os,	  at	  ansøgere	  kan	  være	  lærere,	  pensionister,	  faguddannede	  o.a.	  med	  kompetencer	  indenfor	  
nogle	  af	  disse:	  

•   Mindst	  5	  års	  arbejdserfaring	  med	  undervisning	  i	  grundskolen	  eller	  på	  en	  ungdomsuddannelse	  
•   Mindst	  5	  års	  arbejdserfaring	  med	  elev-‐/lærlingepraktik	  
•   Mindst	  5	  års	  arbejdserfaring	  med	  anden	  form	  for	  formidlingsbaggrund	  til	  unge	  
•   Mindst	  5	  års	  arbejdserfaring	  med	  byggeri	  eller	  handel	  
•   FNs	  17	  verdensmål	  
•   Bæredygtighed	  
•   Spildesign	  –	  gamemaster	  
•   Matematik	  

Det	  vil	  være	  en	  fordel,	  hvis	  du	  er	  fleksibel	  og	  kan	  agere	  ”tilkaldevikar”	  i	  tilfælde	  af	  sygdom.	  
Ungdomsbyen	  hylder	  diversitet	  og	  opfordrer	  alle	  kvalificerede	  i	  at	  ansøge.	  
Ansøgning	  og	  CV	  sendes	  til	  Ungdomsbyens	  leder	  Malene	  Rungvald	  Christensen	  på	  mrc@ungdomsbyen.dk	  .	  
Skriv	  i	  emne:	  Ansøgning	  deltid	  erhverv.	  Vi	  behandler	  ansøgninger	  løbende.	  Fristen	  er	  fredag	  30.	  nov.	  Kl.	  12.	  	  
Læs	  mere	  om	  os	  og	  ”Erhvervsuddannelser	  –	  er	  det	  noget	  for	  mig?”	  på	  ungdomsbyen.dk	  	  


