Stillingsopslag
Faglærer frisør, kosmetiker el. lign til værksted
inden for Skønhed, sundhed og velvære
Produktionsskolen Medieskolen Lyngby søger pr. 1. august 2017 en værkstedsleder til vores ’Skøntværksted’, der er bygget op om både teori og praksis med hovedvægten lagt på det praktiske arbejde. Du
får ansvaret for ca. 12 elever.
Værkstedet skal give en bred introduktion til områderne krop og stil, sundhed og wellness, motion og
fitness m.m. Du får mulighed for at præge værkstedet i retninger, hvor dit engagement og dine
kompetencer ligger.
Vi forventer, at du:
- brænder for at give unge mennesker lyst til læring og støtte dem i deres personlige og sociale udvikling, og
hjælpe dem med motivation og afklaring.
- har erfaring med målgruppen, og kan se de unge og deres ressourcer med de forskellige faglige niveauer
og sociale udfordringer, de kommer med. Pædagogisk/socialpædagogisk erfaring med målgruppen er helt
centralt.
- har relevant uddannelse og praktisk erfaring gerne fra flere af de ovennævnte fagområder.
- kan arbejde alene, bevare overblikket og smitte med din energi og dit humør.
- har lyst til at indgå i samarbejde med Medieskolens øvrige værksteder både om fælles aktiviteter og
praktiske samarbejder om fx styling til fotoshoots, make-up til filmoptagelser og udarbejdelse af
modeblogs.
- kan etablere samarbejde med lokale skoler, institutioner og virksomheder, hvor eleverne kan udføre
konkrete kundeopgaver. Fx sminkning til gymnasiets musical, hud og hårpleje på et plejehjem eller makeup
for en mødregruppe.
- kan samarbejde med skolens vejleder om elevens forløbsplan og skabe kontakt til praktikmuligheder og
erhvervsskoler.
Du skal være indstillet på at indgå i løsningen af administrative opgaver i forbindelse med værkstedet.
Vi forventer, at produktionsskoleområdet kommer til at undergå 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
Medieskolen Lyngby er en produktionsskole med 12 ansatte og godt 80 elever på 7 værksteder. 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. Dette sker netop gennem anderledes
læringsoplevelser, hvor eleverne som et del af et praksisfællesskab og del af en produktion får
succesoplevelser og identitet.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelses vilkår i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation samt Organisationsaftale for ledere og
lærere ved produktionsskoler. Lønniveau se Uddannelsesforbundets hjemmeside
www.uddannelsesforbundet.dk.
Ansøgningsfrist 21. juni 2017. Ansættelsessamtaler i uge 26.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.medieskolen.dk,
hvor der bl.a. ligger en oversigt over arbejdsopgaverne, eller du er velkommen til at ringe til forstander Jens
Mortensen 2510 3331.
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