PROJEKTMEDARBEJDER MED GLOBALT UDSYN SØGES TIL
GLOBALE GYMNASIERS EFTERUDDANNELSESPROGRAM
Kalundborg Gymnasium og HF søger en projektmedarbejder, som interesserer sig for globalt
medborgerskab, efteruddannelse, projektstyring og ungdomsuddannelse. En stilling til dig, som ønsker
at arbejde med engagerede lærere og elever fra de 14 medlemsskoler i Globale Gymnasier. Du vil især
være involveret i udviklingen af et nyt efteruddannelsesprogram hos netværket. Stillingen er på 30
ugentlige arbejdstimer og er tidsbegrænset i perioden fra 15. august 2015 til 14. august 2016 med
mulighed for forlængelse. Den primære arbejdsplads er i København, men med en del rejseaktivitet i
Danmark, idet skolerne i netværket er spredt over hele landet.

BAGGRUND
Globale Gymnasier ønsker at opprioritere indsatsen indenfor efteruddannelse af lærere. Formålet er at
styrke lærernes globale og fagpædagogiske kompetencer og i fællesskab udvikle nye måder at arbejde
med den globale dimension i undervisningen. Det forventes desuden, at aktiviteterne vil øge
samarbejdet på tværs af skolerne i netværket samt styrke identiteten, som et globalt gymnasium på den
enkelte skole.

OPGAVER
Opgaverne falder indenfor tre hovedområder:
1) Koordinering af pilotkurser i skoleåret 2015/16
Globale Gymnasier første større tiltag på efteruddannelsesområdet er tre pilotkurser, som
gennemføres i 2015/16:
•

Interkulturel kommunikation – sprog og medier

•

Naturvidenskab, innovation og globalt medborgerskab

•

Innovation i AT med globalt perspektiv

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3-5 personer for hvert kursus, som sammen med
Globale Gymnasiers projektmedarbejder for efteruddannelse udvikler og afholder kurserne. Som
projektleder skal du desuden være ansvarlig for dokumentation og evaluering af aktiviteterne.
2) Tovholder på strategisk udvikling for efteruddannelsesområdet i Globale Gymnasier
Projektmedarbejderen er tovholder på en proces for strategisk udvikling af
efteruddannelsesområdet, hvor Globale Gymnasiers styregruppe og koordinatorgruppe er
opdragsgivere.

3) Koordinering af efteruddannelseskurser 2016/17
Projektmedarbejderen er tovholder på udviklingen af de konkrete kurser for 2016/17 samt
ansvarlig for fundraising til aktiviteterne.
Der kan forekomme andre opgaver, som aftales i samarbejde med Globale Gymnasiers sekretariatsleder.

PROFIL
Vi søger en medarbejder med interesse for og viden om globalt medborgerskab og uddannelse. Det er
en fordel, hvis du har:
•

erfaring med udvikling af efteruddannelse

•

kendskab til de gymnasiale uddannelser

•

erfaring med projektkoordinering

•

gode kommunikationsevner

•

erfaring med fundraising

•

en god portion selvstændighed

Du skal desuden være god til at indgå i sociale relationer med mange forskellige aktører.

PRAKTISK
Arbejdet vil foregå i tæt sparring med Globale Gymnasiers sekretariatsleder. Projektmedarbejderen
ansættes af Kalundborg Gymnasium og HF og har sit primære arbejdssted på Globale Gymnasiers kontor
i Mellemfolkeligt Samvirkes bygninger på Fælledvej 12. En stor mængde rejseaktivitet i Danmark må
påregnes, da netværkets skoler er fordelt over hele landet.

Send en ansøgning og CV senest den 21. juni 2015 til job@kalgym .dk.
Samtaler afholdes i København mandag d. 29. juni 2015 i aftentim erne.

For spørgsmål eller yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder i Globale Gymnasier, Marie Sandvad
på +45 28 76 65 51 / marie@globalegymnasier.dk

GLOBALE GYMNASIER
Globale Gymnasier er et netværk af 14 danske gymnasier, der arbejder med at inspirere og uddanne
lærere og elever til at bringe undervisningen ud i virkeligheden. Det gør vi ved at udvikle
undervisningsforløb, tilbyde efteruddannelse og arrangere projekter på tværs af netværkets skoler.

Læs mere på: www.globalegym nasier.dk

