AFUK Produktionsskolen søger underviser/værkstedslærer til
vores grafiske værksted.
Vi søger en engageret, robust og modig underviser til vores grafiske
værksted – som kan og vil indgå i teamet omkring vores atelier.
AFUK er et utraditionelt uddannelsesmiljø fuldt af liv, latter og alvor.
Vores største ambition er at skabe et miljø der styrker elevernes
mod, ukuelighed, lyst til at rykke sig og tage ansvar for sig selv, deres
liv og omverden.
Gennem læringsoplevelser hvor eleverne indgår i et
praksisfællesskab og deltager i produktioner som giver
succesoplevelser og identitet. Det faglige og praktiske arbejde med
eleverne fungerer som et middel i forhold til de pædagogiske mål - at
udvikle elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer.
Vi er ambitiøse og vi er ikke bange for at kaste os ud i produktioner
med høje krav og skarpe deadlines.
Vi forventer, at du:
- Har bredt kendskab til/uddannelse indenfor grafisk arbejde,
både digitalt, men også analog grafik som serigrafi og linoleum.
- Er tillidsskabende og med til at udvikle et varmt, levende og
ambitiøst, miljø på værkstedet og AFUK.
- Har erfaring med målgruppen, pædagogiske kompetencer og er
nysgerrig på de unge, deres ressourcer og talenter.
- Kan arbejde med forskellige faglige niveauer - samtidig - og
ikke er bange for elevernes sociale udfordringer.
- Både kan arbejde alene og samarbejde med dine kollegaer,
bevare overblikket og smitte med din energi og dit humør.
- Kan forme og tilrettelægge forløb, udvikle opgaver og ideer til
undervisningen og produktioner, samt etablere kontakt med
mulige kunder.
- Kan samarbejde med skolens vejledere om elevens forløbsplan
og skabe kontakt til praktikpladser og erhvervsskoler.
- At du vil indgå engageret i husets fælles aktiviteter og
projekter, samt være med til at forme skolen fremadrettet mod
den nye skoleform FGU.
Du får ansvar for 13 – 15 elever og du skal være indstillet på at indgå
i løsningen af administrative opgaver i forbindelse med værkstedet.

Vi kan tilbyde dig:
At blive en del af vores atelier – der rummer 3 værksteder – Visuel,
PR og grafisk.
At blive en del af AFUK med 30 andre kollegaer og ildsjæle i et stort og til tider - uforudsigeligt miljø hvor vi improviserer og ændrer
planer.
Et hus hvor vores fornemmeste opgave er at motivere og engagere,
have stor tillid, gi´ ansvar og være nysgerrige på og møde eleverne
hvor de er.
Om os
AFUKs produktionsskole er en skole for unge mellem 15 og 25 år, der
ikke har gennemført, eller ikke umiddelbart har forudsætninger
for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
AFUK er en varm og utraditionel arbejdsplads. Produktionsskolen
har godt 160 elever på 8 værksteder, samt 3 KUU- kombineret
ungdomsuddannelses- forløb med ca. 60 elever. Produktionsskolen
deler hus med en daghøjskole, en videregående nycirkusuddannelse
– og 3 foreninger.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til
forstander Stine Pilmark
Ansøgningen sendes pr. mail til: job@afuk.dk Ansøgningsfrist senest
den 10. december kl.12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes i starten af uge 2 – januar 2018
Ansættelse efter gældende overenskomst.

