STYRK ERHVERVSSKOLERNE, SÅ DE ER FOR ALLE UNGE
VIL DU STYRKE OG KAPACITETSOPBYGGE ERHVERVSSKOLERNE, OG SIKRE, AT ALLE UNGE
KAN FÅ EN UDDANNELSE? SÅ ER DET DIG, SOM SUMH, EUC NORDVEST OG EUC
NORDVESTSJÆLLAND SØGER.
Vil du være med til at sikre, at mange flere unge får en erhvervsuddannelse, og færre unge frafalder
erhvervsuddannelser? Vil du være med til at gøre erhvervsskolerne til et attraktivt valg - også for
unge med diagnoser, kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser - ved at klæde fagpersoner
på til at løfte opgaven med at fastholde og sikre, at de unge kommer videre i uddannelse og i
beskæftigelse. Brænder du for at gøre en forskel for unge med funktionsnedsættelse, diagnoser
eller kroniske sygdomme, og skabe inkluderende uddannelsesmiljøer?
SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap), EUC Nordvest og EUC Nordvestsjælland
søger en stærk projektleder til projektet Erhvervsskoler for alle. Projektet er betalt af Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet (STUK) og har til formål at kapacitetsopbygge erhvervsskoleområdet og
vejledningsområdet. Det skal ske ved at synliggøre og styrke inklusionen af unge med handicap
på erhvervsskoler gennem konkrete redskaber, vejlednings- og inspirationsmateriale til
fagpersoner og til unge. Projektet indeholder også rådgivningsaktiviteter til KUI-vejledere,
kontaktlærere, praktikpladskonsulenter, mentorer og praktikansvarlige i virksomheder. Ligeledes
er det et mål at sikre, at unge med funktionsnedsættelse har viden om, hvilke støttemuligheder
de har, samt inspirere dem gennem bl.a. rollemodeller til at tage en uddannelse og komme i
beskæftigelse.

DU SKAL:










Have den overordnede projektledelse
Sikre ungestemmen ind i projektet og holde fast i formålet
Drive og facilitere processer i forbindelse med projektimplementering og kvalitetssikring
af produkter
Sikre et godt og stærkt samarbejde med og mellem de kollegaer, der er allokeret fra EUC
Nordvest og EUC Nordvestsjælland til projektet
I samarbejde med kommunikationsfaglige kollegaer levere stærke
kommunikationsprodukter, der er tilpasset målgruppen
Sikre, at projektet hele tiden har fremdrift, og de aftalte leverancer og produkter bliver
udviklet og leveret
Betjene styregruppe, advisoryboard og følgegruppe og samarbejde med STUK
Skabe gode relationer og netværk til relevante interessenter og til kommende
samarbejdspartnere
Have ansvaret for gruppen af unge rollemodeller

VI SØGER EN PERSON, SOM:









Har viden om og erfaring med unge, der er på kanten af uddannelsessystemet
Gerne erfaring med erhvervsskoleverden, men ikke et krav
Har erfaring med projektledelse - også af projekter med flere samarbejdspartnere
Har erfaring med at facilitere brugerinddragende processer og omsætte viden til
konkrete anbefalinger, vejledninger og rådgivning, samt kvalitetssikring af produkter
Er en stærk formidler – især på skrift
Er struktureret og initiativrig
Kan arbejde selvstændigt og samtidig inddragende
Er dygtig til at skabe gode og givtige relationer til samarbejdspartnere

VI TILBYDER DIG:
En arbejdsplads med højt til loftet, stor fleksibilitet og stærk faglighed. Vi vægter rummelighed,
hvor der plads til den enkeltes behov. Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone.
Stærke og involverede samarbejdspartnere, der bidrager aktivt til projektet.
TID: 30 timer om ugen, med opstart hurtigst muligt. Projektet løber frem til 31.dec. 2023, men med
gode muligheder for forlængelse. Vi er som NGO og fondsfinansieret ikke lønførende.
STED: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630
Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station, men også mulighed for at arbejde hjemmefra
efter aftale. Der må påregnes rejseaktivitet i hele landet. Der vil ligeledes være arbejdsdage, der
henlægges hos de to samarbejdspartnere - fortrinsvis i Holbæk.
ANSØGNINGSFRIST: Frist for ansøgning er den 5. august 2021. Ansøgning på max 1 side og CV (i ét
samlet dokument) sendes til job@sumh.dk.
Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Har du spørgsmål
kan du kontakte sekretariatsleder Ditte på ditte@sumh.dk eller 21716170.

