Underviser og bygningsansvarlig FGU Trekanten
FGU Trekanten søger dygtig murer eller bygningskonstruktør til undervisning og
bygningsvedligehold.
FGU Trekanten er en ny institution, etableret 1. august 2019. Den Forberedende Grunduddannelse er en
helt ny uddannelse for unge i alderen 15 – 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
eller er i beskæftigelse. Formålet med FGU er at give de unge kompetencer og motivation til at påbegynde
en ungdomsuddannelse eller et job.
FGU Trekanten søger en dygtig underviser, der samtidig er ansvarlig for at vedligeholde vores
bygningsmasse på Toftegårdvej 7 i Middelfart. Det skal ske i et samarbejde med elever fra vores
værksteder, som du bliver ansvarlig for.
Du har en uddannelse som murer eller bygningskonstruktør, gerne suppleret med pædagogisk erfaring og
uddannelse. Du har masser af power, er nysgerrig og har lyst til at være med til at udvikle en helt ny
uddannelsesinstitution.
Dit arbejde vil bestå i at lave en plan for vedligeholdelse af bygningerne og sørge for den løbende/daglige
vedligeholdelse sammen med eleverne – det gælder ex. ventilation, vinduer og småreparationer. Det er
vigtigt, at du kan lære fra dig og kan trives i en fleksibel og omskiftelig hverdag. Du skal kunne varetage
undervisningen i et fagtema samt PASE efter gældende fagbilag.
Planlægningen af undervisningen vil foregå sammen med et team, hvor der er kollegaer fra
ejendomsservice, træ, tekstil samt auto/metal. Du får ligeledes ansvaret for kontakten til eksterne
leverandører, håndværkere mv. i forhold til bygningsmassen.
Opgaven som underviser kræver også, at du er engageret i unge, deres læring og udviklingspotentiale.
Vores elever kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til og gerne erfaring med at
oplære en mangfoldighed af unge med både faglig, etnisk, social og personlig forskellighed.
Du evner ligeledes at være en aktiv og deltagende kollega til en stor personalegruppe.
Personen vi søger:
•

Er uddannet murer eller bygningskonstruktør

•

Har erfaring med oplæring af elever/lærlinge

•

Er idérig og dygtig til dit fag

•

Har lyst og evner til at omgås unge mennesker

•

Har indfølingsevne og menneskelig rummelighed

•

Har evne til planlægning og styring af vedligeholdelse af skolen

•

Evner at lære fra sig på forskellige niveauer

•

Formår at indgå i et tæt samarbejde med kolleger og undervisere

•

Er udviklingsorienteret og serviceminded

•

Er selvstændig

•

Besidder humor og deltager aktivt i skolens sociale liv

FGU Trekanten tilbyder:
•
•
•

Et stærkt tværfagligt fællesskab med undervisere med mange forskellige uddannelsesmæssige
baggrunde, der har det fælles mål at skabe de bedste rammer for den enkelte elevs udvikling, trivsel
og læring
Sparring og samarbejde både internt i Middelfart og på tværs af skolerne i FGU Trekanten
Et godt socialt miljø hvor trivsel har høj prioritet

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn aftales på basis af overenskomst med Uddannelsesforbundet, og på basis af din baggrund og erfaring.
Ansøgningsfristen er senest tirsdag den 15. september 2020 kl. 12.00. Første og anden samtale afholdes i
uge 39. Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt.
Din ansøgning skal sendes elektronisk med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til Jobindex.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Rikke Bonde Hauge på
41511542 eller mail rbh@fgutrekanten.dk
Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside: www.fgutrekanten.dk og på vores Facebookside:
FGU Trekanten https://www.facebook.com/FGUTrekanten/
FGU Trekanten er en uddannelsesinstitution med hovedkontor i Vejle. FGU Trekanten har skoler i Billund
kommune, Vejle kommune, Fredericia kommune og Middelfart kommune. Skolen har ca. 680 elever og 120
medarbejdere, fordelt på vores forskellige lokationer.

