ProMidt, Produktionsskolen Midt søger Kontaktperson til KUU
KUU er en 2 årig erhvervsrettet uddannelse, hvor eleverne undervises i et samarbejde
mellem VUC, erhvervsskoler og produktionsskoler. Uddannelsen indeholder endvidere
praktik i lokale virksomheder.
Samarbejdet KUURS dækker et geografisk område der strækker sig fra Ringkøbing til
Silkeborg. KUURS optager 101 elever årligt fordelt på fire hjemstedsskoler i de fire
kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Silkeborg.
ProMidt er hjemstedsskole i Ikast-Brande Kommune og udbyder følgende erhvervstemaer:
Kost- og Serviceassistent, som knytter sig til erhvervstemaet Mad & Sundhed og
Håndværks- og Indretningsassistent, som knytter sig til erhvervstemaet Byg & Bolig.
Til august 2019 starter en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der samler en
række eksisterende tilbud, herunder KUU og Produktionsskoler. De elever, som er optaget
(sidste optag er januar 2019) og er i gang med KUU, får lov at færdiggøre uddannelsen.
Medarbejderne vil blive virksomhedsoverdraget til FGU.
Vi søger en kontaktperson, som brænder for at undervise unge i målgruppen 16 til 25 år,
som ikke har gennemført, eller ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Vi forventer, at du er god til at samarbejde på tværs af hele organisationen, kan skabe
gensidig respekt og er i besiddelse af et personligt overskud, så du både med humor og
holdninger kan motivere de unge til aktivt at deltage i uddannelsen, og sikre elevernes
færden i uddannelsen, så de føler sig trygge og ikke falder fra.
Vi kan tilbyde:
 et spændende job i et levende miljø
 at være en del af et dynamisk team
 et job som kontaktperson med ansvar for elever, deres læring og personlig udvikling
 et job hvor du vil få ansvaret for SPS-genansøgninger
 et job hvor undervisning, projekter, støtte, praktik og fællesskab er
omdrejningspunktet for arbejdet med eleverne
 et job der både kan være krævende, og med personlige udviklingsmuligheder
 samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og på tværs i hele organisationen
Personprofil:
 Du er inspirerende og har et godt humør.
 Du er interesseret i og god til at arbejde med unge mennesker.
 Du er tydelig og konsekvent med hjertet på rette sted.
 Du kan motivere og formidle, samtidig med du er selvstændig og aktiv.
 Du evner at samarbejde, er fleksibel og udviklingsorienteret.
 Du skal være indstillet på at udføre administrativt arbejde, herunder genansøgning
og administration af SPS midler
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Dine kvalifikationer:
 Du har en relevant faglig uddannelse, gerne pædagog, lærer eller lignende.
 Du har kompetencer og praktisk erfaring inden for målgruppen, de 16 til 25 årige.
 Du kan have flere bolde i luften og bevare overblikket.
 Du har et højt energiniveau, er engageret, initiativrig og omstillingsparat.
 Du skal kunne tilslutte dig ProMidts værdigrundlag

Stillingen er på fuldtid. Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende
fællesoverenskomst mellem LC og Finansministeriet og organisationsaftalen mellem
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere og lærere ved
Produktionsskoler med skalatrin 29/39.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til forstander Johnny Olsen 30500952.
Se ProMidts hjemmeside www.promidt.dk hvor du finder funktionsbeskrivelsen til stillingen
samt ProMidts værdigrundlag m.m.
Forventet tiltrædelse mandag den 6. august 2018
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest mandag den 25. juni 2018 kl. 10:00
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. juni 2018
ProMidt er en selvejende uddannelsesinstitution. Målgruppen er unge under 25 år uden en
gennemført ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at
påbegynde en sådan uddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skolen
skaber individuelle tilrettelagte forløb, som er en kombination mellem praktisk arbejde og
undervisning samt med mulighed for personlig og faglig udvikling, hvilket giver de unge
redskaber til at vælge den rette uddannelse eller job.
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