AspIT søger

praktikkonsulent

til AspIT - Sønderjylland
AspIT uddannelsen udbydes af Campus Vejle
og har som målsætning, at eleven udvikler
sig fagligt, personligt og socialt til ordinært
job eller uddannelse. Uddannelsen udbydes
med forankring i erhvervsskolesystemet 10
steder i Danmark.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at
arbejde med målgruppen og meget gerne
erfaring med at samarbejde med virksomheder, jobcentre, UU vejledere og sagsbehandlere i kommunerne.

Du er som person udadvendt og struktureUddannelsen henvender sig til normalt til ret og kan bevare overblikket med mange
højt intelligente elever fra 16 år og op med bolde i luften. Og du brænder for at støtte
Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).
unge mennesker i deres uddannelse og tilværelse generelt. Du har desuden god forPraktikkonsulentens overordnede ansvar er retningsforståelse, og du kan sætte dig ind
at sikre etablering af praktikforløb og jobs. i virksomhedens behov, ligesom du kan vejPraktikkonsulenten har ansvaret for ”output” lede virksomheden i forhold til elevens praki AspIT-uddannelsen. Praktikkonsulenten tikforløb og derigennem etablere et godt
skal sikre elevernes praktikforløb, opfølg- grundlag for en solid praktik, som giver elening på forløbet og støtte eleven, virksom- ven mulighed for ansættelse i virksomheden
heden, jobcentret og UU vejledere med at efter endt praktikforløb.
finde og fastholde det rette praktikforløb/
job og ansættelsesform. Praktikkonsulenten Hvis du kan genkende dine personlige kvaliarbejder desuden tæt sammen med lærere fikationer og faglige kompetencer i ovenståog de specialpædagogiske vejledere om ud- ende, hører vi meget gerne fra dig.
vikling af den enkelte elevs talent med sigte
Du kan læse meget mere om AspIT på
på elevens praktikforløb.
aspit.dk.
Praktikkonsulenten skal sikre kontakt til eksterne samarbejdspartnere, dokumentere i Domicil: Aabenraa
forhold til eksterne samarbejdspartnere Tiltrædelse: 1. marts 2019
og vejlede eleverne individuelt i forhold til Ansøgningsfrist: 20. januar 2019
deres bestræbelser på opnåelse af varig be- Ansættelsessamtale: 29. januar 2019
skæftigelse. Det er centralt, at du kan samarbejde med virksomheder, kollegaer og Løn og pension iht. overenskomst med HL.
eleven i planlægningen af den ønskelige Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på
udvikling af elevernes faglige, personlige og evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til
sociale kompetencer samt virksomhedens Uddannelseschef Ole Bay Jensen på tlf.:
72 16 27 99.
ønsker og muligheder.
Du skal kort sagt være med til at fastholde Søg jobbet på
AspITs unikke resultat med 80% af eleverne i www.campusvejle.dk/job
ordinær og varig beskæftigelse eller videreuddannelse inden afslutningen på uddanLæs meget
nelsen.
mere

på AspIT.d

k

