AFUK produktionsskole søger underviser til R.U.M redesignudsmykning og møbler.
R.U.M. er et værksted der tilbyder en 2-årig KUU (kombineret ungdomsuddannelse).
På AFUK arbejder vi med fokus på at udvikle kreativitet, mod og indlevelse.
Gennem læringsoplevelser hvor eleverne indgår i et praksisfællesskab og deltager i
produktioner som giver succesoplevelser og identitet. Vi er ambitiøse og vi er ikke
bange for at kaste os ud i produktioner med høje krav og skarpe deadlines. På R.U.M.
arbejder vi med design og redesign gennem projekter og undervisning i forskellige
håndværksfærdigheder og ide genererings metoder.
Vi forventer, at du:
- Er tillidsskabende og med til at udvikle et varmt, levende og ambitiøst, miljø på
værkstedet.
- Har pædagogiske kompetencer og værktøjer, samt relevant uddannelse.
- Har erfaring med målgruppen, og kan se de unge, deres ressourcer og talenter.
- Kan arbejde med forskellige faglige niveauer og ikke er bange for elevernes sociale
udfordringer.
- Har hænderne ”godt skruet på” og mestrer forskelligt håndværksmæssigt arbejde,
har erfaring med at skabe design/redesign, og har praktisk erfaring fra samarbejde
med kunder/opgavebestillere.
- Kan både arbejde alene og samarbejde, bevare overblikket og smitte med din energi
og dit humør.
- Kan forme og tilrettelægge forløb. Kan udvikle opgaver og ideer til undervisningen
og produktioner samt skaffe kontakt med mulige kunder.
- Kan samarbejde med skolens vejleder om elevens forløbsplan og skabe kontakt til
praktikpladser og erhvervsskoler.
Du får bliver kontaktperson og får ansvar for 12 – 15 elever og du skal være indstillet
på at indgå i løsningen af administrative opgaver i forbindelse med værkstedet.
På R.U.M. er “skemaet” bygget op af :
Design processer og innovationsmetoder, håndværk og værktøjskendskab,
komposition og farvelære, samarbejdsøvelser, Wordpress og skitse arbejde, kultur og
kunsthistorie, præsentation og feedback, kendskab til forskellige arbejdsfunktioner og
fagligheder.
Bland vores kunder/aftagere er bl.a.: MellemFolkelig Samvirke, Eventministeriet på
Det KongeligeTeater, Støberiet - Kulturhus på Nørrebro, Valby Kulturhus og Afuks
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butik.
Derudover går eleverne til dansk og formidling på D-niveau og de har praktikforløb.
Vi forventer, at både KUU og produktionsskoleområdet kommer til at gennemgå en
større forandring de kommende år, så du skal være indstillet på at indgå i en
nyudvikling af værkstedet i samarbejde med andre værksteder.
Om os
AFUK produktionsskole er en varm og utraditionel arbejdsplads, produktionsskolen
har 26 ansatte og godt 160 elever på 7 værksteder, samt 3 KUU- kombineret
ungdomsuddannelses- forløb med ca. 60 elever. 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.
Et forløb på produktionsskolens KUU handler om at ruste vores elever til et godt liv
med uddannelse og job. Skolen er en del af et samlet AFUK miljø, der også rummer
en daghøjskole, 3 foreninger og en videregående forsøgsuddannelse i nycirkus.
Miljøet med og omkring skolen fungerer både som et kulturhus og som en
socialøkonomisk virkelighed med events og konferencer, internationale
kunstnerbesøg, salgsmarked og andre begivenheder.
Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Lønniveau: se
Uddannelsesforbundets hjemmeside www.uddannelsesforbundet.dk.
Ansøgningsfrist 1.8. 2017. Ansøgningen sendes til mail: afuk@afuk.dk.
Ansættelsessamtaler i uge 33 og 34.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside
www.afuk.dk, eller du er velkommen til at ringe til:
forstander Stine Pilmark 51 24 40 43
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