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Uddannelsesvejledere til
UU Vestsjælland

UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i 3 kommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø.
Vi skal bruge 4 nye uddannelses- og erhvervsvejledere, der vil være med til at løse vores mangeartede vejledningsopgaver professionelt og engageret. Vi skal pr. 1. august bruge 3 uddannelses- og erhvervsvejledere – 1 stilling på fuld tid, 1 på halv tid, samt 1 barselsvikariat på 30
t/uge. Derudover forventer vi en stilling ledig med senere tiltrædelse.
Vi:
-

vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
vil højne kompetenceniveauet i Vestsjælland og sikre at alle unge udnytter deres potentialer
er et hold på 28 medarbejdere, heraf 25 uddannelsesvejledere
føler ejerskab til og ansvar for UU’s opgaver
arbejder rigtig meget og fleksibelt - og har det godt med det
føler stort ansvar for trivsel og samarbejde.

Du:
- har livserfaring
- har en videregående uddannelse – og meget gerne en vejlederuddannelse oveni
- har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
- magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
- kan arbejde helt selvstændigt – og er samtidig en formidabel samarbejdspartner
- er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
- kan dagligt bruge egen bil i jobbet.
Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland.
Tiltrædelse snarest.
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DLF, DS eller HK og principperne for Ny Løn.
Der indhentes straffeattest ved alle nyansættelser.
Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.
Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk,
så den er os i hænde senest onsdag den 16. juni 2010 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler holdes
torsdag 24. juni 2010.
Nærmere oplysninger hos vejledningschef Ulf Lindow, 30 10 69 99, eller konsulent og TR Finn
Mikkelsen, 30 10 69 82 - og du kan læse om UU Vestsjælland på www.uuvestsjaelland.dk.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - Ringsted ⋅ Slagelse ⋅ Sorø Kommuner

