KLAPjob søger STU-beskæftigelseskonsulent
Lev – livet med udviklingshandicap opruster sin indsats for at skabe job til mennesker med
kognitive handicap: KLAPjob. Derfor søger vi en STU-beskæftigelseskonsulent til en 1-årig
ansættelse, der skal fremme og styrke KLAPjobs STU indsats i hele landet.
Kender du STU-området ind og ud? – Banker dit hjerte for resursesvage borgere, og kan du
åbne dørene ind til de mange STU-skoler, der ønsker KLAPjobs hjælp til at få eleverne i
arbejde? – Så er du måske lige den STU-beskæftigelseskonsulent, vi står og mangler.
Om os:
Levs KLAPjob er den mest succesfulde beskæftigelsesindsats inden for handicapområdet nogensinde!
-

-

Vi har etableret 4.000 skånejob og 160 fleksjob på det ordinære arbejdsmarked til
mennesker med kognitive handicap, der får førtidspension eller har fået bevilget et
fleksjob – herunder 600 med en STU
Vi har 25 landsdækkende aftaler med større virksomheder
Vi arbejder sammen med alle kommuner, alle jobcentre og mere end 50 STU-skoler, og
vores indsats er gratis for alle samarbejdspartnere
Vi er et team på 16 medarbejdere i KLAPjob, som er en del af Levs organisation på 45
super gode kolleger
Vi er siden vores start i 2009 blevet finansieret af satspuljemidler med i alt 124 mio. kr.

Om jobbet:
Da det er en nyoprettet stilling i KLAPjob, som er tidsbegrænset til et år, kommer du selv til at sætte dit præg
på stillingen og dens indhold. Stillingens ønskede resultater og effekter er dog klart defineret af Lev og
KLAPjobs ledelse, og du skal derfor fungere godt med at arbejde i et stærkt resultatorienteret miljø.
Stillingen – som er en brobygnings indsats mellem KLAPjob og STU-skolerne - har afsæt i KLAPjobs STU
indsats, hvor målet er at sikre en nem og smidig overgang fra STU til beskæftigelse på det ordinære
arbejdsmarked for de STU-elever, som ønsker det.
Da din indsats skal dække hele landet, og vi i KLAPjob arbejder hjemmefra og har hjemmearbejdsplads, har
din bopæl kun begrænset betydning, men det er en fordel, hvis du bor centralt i landet. Du skal dog forvente
en del møder i Levs sekretariat i Høje-Taastrup, men KLAPjob har også kontorer i både Vejle og Aarhus –
og hele organisationen er også vant til at arbejde på Zoom og via andre virtuelle løsninger.
Konkrete opgaver omfatter b.la.:
-

Dialog med landets STU-skoler om samarbejde med KLAPjob
Udsendelse af KLAPjob-materiale til STU-skolerne
Udarbejde PowerPoint og andet materiale i samarbejde med Levs
kommunikationsafdeling, til brug ved oplæg for STU-skolerne
Afholde oplæg og dialogmøder for STU-lærere, forældre/pårørende, UU-vejledere,
sagsbehandlere og elever
Deltage i KLAPjob-lederens dialog og forhandlinger med kommunerne om etablering af
overordnede STU-aftaler
Samarbejde med KLAPjobs 12 jobkonsulenter om STU-indsatsen i deres kommuner
Afholdelse af en særlig STU-beskæftigelseskonference med fokus på indsatsens
resultater

Om dig:
Vi forventer du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:
-

-

Der er mange faglige veje indtil stillingen: Du kan have baggrund som akademiker,
pædagog, lærer eller have anden relevant uddannelse - Men det væsentlige er, at du
kender STU-området grundlæggende og kan bygge bro mellem uddannelsesverdenen og
beskæftigelse
Du er stærk i både skrift og tale og kan kommunikere med både elever, lærere,
kommunale ledere og andre, der beskæftiger sig med STU-området
Da du kommer til at arbejde hjemmefra, er du grundlæggende initiativrig,
selvmotiverende, og du kan både samarbejde og arbejde selvstændigt
Du kan skabe samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, afdelinger og holdninger
Du kan bevare overblikket i en presset og travl hverdag, der kræver, at du kan arbejde
selvstændigt og struktureret inden for mange stramme deadlines
Du har gyldigt kørekort og adgang til egen bil, som er en nødvendighed i jobbet

Vi tilbyder:
-

Attraktiv løn, der modsvarer stillingens krav og forventninger
37 timers arbejdsuge i en aktiv NGO-organisation med flekstid, sundhedsforsikring og
feriefridage mm.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Der bliver afholdt samtaler løbende. Yderligere information hos leder af KLAPjob
Claus Bergman Hansen på cbh@klapjob.dk eller tlf. 2965 3608. Ansøgning og CV sendes til Levs sekretariat
på job@lev.dk senest d. 20. januar.

Lev er en forening og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og
frivillige
Lev mener, at mennesker med udviklingshandicap bidrager til et mangfoldigt samfund
Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd
Lev insisterer på retten til selvbestemmelse, tryghed, udvikling og trivsel for mennesker med
udviklingshandicap
Lev kræver samfundets solidaritet med mennesker med udviklingshandicap og deres familier
Lev tænker nyt og skaber løsninger til gavn for mennesker med udviklingshandicap
Lev opsamler, skaber og formidler viden og rådgivning om livet med udviklingshandicap
Læs mere på lev.dk og klapjob.dk

