Ung-til-ung mentorer til FGU Trekanten
Dygtige studentermedhjælpere søges til efteråret 2020
FGU Trekanten er en ny uddannelsesinstitution, etableret 1. august 2019, med hovedsæde i Vejle og skoler i
Grindsted, Vejle, Fredericia og Middelfart. 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 et antal studentermedhjælpere på alle vores skoler til arbejdsopgaver i samarbejde
med vores undervisere og elever. Arbejdsopgaverne kan være af varierende karakter, men vil have et
omdrejningspunkt i forhold til at understøtte vores elever socialt, psykologisk eller fagligt. F.eks. kan der
være tale om lektiecafe, støtte til forskellige aktiviteter, være med i undervisningen, være med i forhold til det
offentlige etc. De specifikke arbejdsopgaver aftales i samarbejde med den lokale skoleleder og
underviserne.
Arbejdstiden vil være ca. 10 timer om ugen, som oftest er fordelt i tidsrummet 8:00 – 16:00, men af og til
også om aftenen. Stillingerne er, i første omgang, begrænset frem til 18. december 2020, men med
mulighed for forlængelse.
Du skal være minimum 2. års studerende på en af følgende uddannelser: lærer-, socialrådgiver-, pædagogeller sygeplejerskeuddannelsen.
Personlige kompetencer
•
•
•
•
•
•
•

Brænder for målgruppen
Åben og imødekommende
Fleksibel
Selvstændig og ansvarsbevidst
Fagligt velfunderet og nysgerrig på at lære
Have power
Være udviklingsorienteret

FGU Trekanten tilbyder
• et stærkt tværfagligt fællesskab af ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde,
der har det fælles mål at skabe de bedste rammer for uddannelsen og den enkelte elevs udvikling,
trivsel og læring.
• tilknytning til et eller flere teams
• et alsidigt og spændende udviklingsmiljø
• et godt socialt miljø, hvor trivsel har høj prioritet
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn aftales på basis af overenskomst med relevant organisation (Timeløn).
Vi modtager løbende ansøgninger og vi vil indkalde til samtaler efterfølgende. Vi ønsker at besætte
stillingerne hurtigst muligt.
Din ansøgning skal sendes pr. mail: vib@fgutrekanten.dk, med vedhæftning af CV og eksamenspapirer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: PGU Koordinator, Vinni Bonde, på
telefon 51505696 og mail vib@fgutrekanten.dk.

Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside www.fgutrekanten.dk og på vores Facebook
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 adresser.

