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Vil du være pædagogisk konsulent og give grundskoleelever indblik i
bæredygtighed, velfærdsområdet og erhvervsuddannelsernes muligheder?
Brænder du for uddannelse af unge mennesker og deres lærere?
Er uddannelse for bæredygtighed, omsorg, sundhed, og teknologi vigtig for dig, så læs videre.
I Ungdomsbyen er vi ti medarbejdere, som alle brænder for pædagogisk udviklingsarbejde og for at undervise
børn, unge og lærere.
Vi er en organisation i forandring i forhold til samfundets krav til kvalitetsuddannelse. Derfor søger vi en
kollega, som vil udvikle, koordinere og selv undervise på Ungdomsbyens nye tiltag om brobygning til
erhvervsuddannelserne. Vi søger en kollega, som trives i en lille organisation med stor diversitet
aldersmæssigt. Det kræver, at man har arbejdserfaring og mod på at løfte fælles opgaver udenfor eget
specifikke hovedområde. I Ungdomsbyen er der højt til loftet, så medarbejderne skal trives med
forandringsprocesser og et varieret arbejdsliv, der både planlægges selvstændigt og centralt.
Om Ungdomsbyen
Ungdomsbyen udbyder elev- og lærerkurser, som understøtter undervisningen i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne. Vores tilbud ruster lærere og elever til udviklingen af aktive, ansvarlige og
spændende ungdomsliv, der skaber fundamentet for et godt voksenliv økonomisk, bæredygtigt og
uddannelsesmæssigt.
Vær med til at bygge bro til erhvervsuddannelserne
Ungdomsbyen tilbyder elever på 7. og 8. klassetrin ugekurser, der introducerer til erhvervsuddannelsernes
hovedområder. Projektet kalder vi overordnet Erhvervsuddannelser – er det noget for mig?
Under denne paraply tilbyder vi i dette skoleår et færdigudviklet ugekursus indenfor byggeri; ” Sammen
bygger vi fremtiden”, hvor eleverne introduceres til byggebranchen med rollespil, byggeriets fagligheder,
værkstedsarbejde og workshops om bæredygtighed. Undervejs arbejder eleverne med egne
læringsstrategier. Vi er også i fuld gang med at udvikle forløb indenfor handel; ” Sammen handler vi på
fremtiden”, og et helt nyt forløb om sosu-uddannelserne i ugekurset ”Sammen passer vi på fremtiden”.
Ungdomsbyen kommer til at teste og/eller gennemføre alle tre ugekurser fra 2019 og frem.
1-årig projektstilling med mulighed for fuld tid og ansættelse
I en projektstilling på 30 timer ugentligt, og med mulighed for fastansættelse, søger vi en pædagogisk
konsulent til følgende arbejdsopgaver:
• Udvikling af et 5-dages sosu-kursus. Test med udvalgte klasser indenfor konceptet;
”Erhvervsuddannelser - er det noget for mig” (rollespil, læringsaktiviteter ude på arbejdspladser og
på sosu-uddannelsen).
• At indgå i vores erhvervsteam som pædagogisk tovholder og underviser på sosu for 7.-8. klasser
• Undervisning på ugekurser om byggeri og handel fra jan./feb. 2019 og frem, efter oplæring.
• Oplæring af erhvervsteamet så de kan undervise på sosu - kurset
• Fungere som koordinerende led i udviklingsarbejdet mellem Brøndby Kommune, en sosuuddannelse og Ungdomsbyen i tæt samarbejde med vores eksterne udviklingskonsulent.
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Stillingen vil også kunne indeholde rådgivende og koordinerende opgaver i den danske UNESCO-kommissions
verdensmålsskolenetværk, som Ungdomsbyen koordinerer, og undervisning på Ungdomsbyens kurser i FNs
17 verdensmål til elever og lærere.
Arbejdsområderne er:
•
•
•
•
•
•

Pædagogisk udvikling af et sosu-kursus indenfor konceptet ”Erhvervsuddannelse – er det noget for
mig?”
Undervisning i sosu-uddannelse, bæredygtighed, velfærdsteknologi og innovation
Undervisning, efter oplæring, i rollespil og workshops om byggeri og handel
Koordinering mellem kontaktpersoner i kommuner, erhverv og erhvervsuddannelser
Tæt samarbejde i Ungdomsbyens erhvervsteam
Rådgivning om bæredygtighed og udvikling af konferencer om unge og FNs 17 verdensmål

Vi søger en medarbejder med mindst 5 års arbejdserfaring og kompetencer indenfor nogle af disse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisningsverden/folkeoplysning
Folkeskole og/eller ungdomsuddannelser
Håndværks-/erhvervsfag med ansvar for elev/lærlingepraktik
Pædagogiske udviklingsforløb
Forandringsteori
Innovation
Projektkoordinering indenfor uddannelse, events og konference
Bæredygtig udvikling / FN’s 17 verdensmål
Mediepædagogik og/eller teknologi

Vi tilbyder en positiv og engageret arbejdsplads:
Med kort vej fra ide til handling, en meget engageret og positiv stab af medarbejdere i alle aldre i et
inspirerende arbejdsmiljø 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. Rige muligheder for at præge Ungdomsbyens udvikling og engagere sig
i unges uddannelse indenfor erhverv, bæredygtighed og velfærdsområdet. En god frokostordning.
Løn svarende til Ungdomsbyens lokalaftale.
Ungdomsbyen hylder diversitet og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge.
Har du spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at ringe til Malene Rungvald Christensen i
Ungdomsbyen på 29 67 37 16. Send ansøgning til info@ungdomsbyen.dk I emnefeltet: ansøgning SOSU
Stillingen er opslået d. 16.11.18 og ansøgninger behandles løbende. Seneste frist for ansøgning er fredag d.
14.12.18, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 18. og 19. december.

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
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