FOF søger en hands-on HR-udviklingskonsulent – Jylland og Fyn
Vi søger en engageret og kompetent person, som kan være med til at understøtte HRudviklingen af FOF’s undervisere på fem selvstændige FOF-skoler i Jylland og på Fyn. Du
får en fysisk arbejdsplads på hver af de fem FOF-skoler, der har kontor i henholdsvis
Kolding, Herning, Esbjerg, Horsens og Odense.
Dine arbejdsopgaver
Din hovedopgave bliver at styrke skolernes arbejde med udviklingen af deres undervisere.
Som HR-udviklingskonsulent skal du:
-

yde faglig sparring og rådgivning om udvikling af underviserne til FOF-lederne
hjælpe FOF-lederne med en underviserstrategi, der kan rekruttere, fastholde og
udvikle undervisere
understøtte lederne i deres arbejde med deres undervisere
hjælpe lederne med at udarbejde/implementere et velkomst- og
introduktionsprogram for nye undervisere

Vi forventer at du
- har kvalifikationer på HR-området og erfaring med udviklingsarbejde i HR-regi
- er idérig og kan arbejde selvstændigt
- har lyst til at arbejde med engagerede mennesker, der brænder for FOF og
folkeoplysning
- er åben og imødekommende
- arbejder systematisk og følger dine opgaver til dørs
- har en analytisk og konstruktiv tilgang til opgaveløsning
Vi kan tilbyde
Et job med masser af udfordringer og ansvar i et inspirerende og alsidigt arbejdsmiljø,
hvor du er med til at skabe rammerne og indholdet i jobbet. Du får inspiration, rådgivning
og konkret hjælp i FOF’s sekretariat. Vi kan tilbyde en 2-årig projektansættelse med
tiltrædelse snarest. Du vil formelt være ansat i og aflønnet af FOF’ s sekretariat.
Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest den 7. januar - send den til Tine Sahlgren på e-mail
ts@fof.dk.
Yderligere oplysninger
Kan du få hos souschef Tine Sahlgren på telefon 2276 6169. Du kan også læse mere om
FOF på www.fof.dk.
FOF er Danmarks største udbyder af folkeoplysning. Hvert år bliver 250.000 danskere
klogere, sundere og gladere på vores kurser, foredrag og udflugter.

