Human Skills søger en ny kollega til OCN Danmark og NordicPAS
Til undervisning, formidling og implementering af OCN-metoden og PAS
Er du en dygtig formidler og kan få dit publikum til at føle sig ”trygge” når de skal lære at
anvende et nyt værktøj til dokumentering af læring i deres hverdag?
Kan du favne at undervise folk fra forskellige faglige områder?
Er du udadvendt og nysgerrig på hvordan du lykkes bedst med dine opgaver?
Så kan vi tilbyde dig et meningsfyldt og alsidigt job i en organisation i spændende udvikling.
Lidt om opgaverne og arbejdsforhold
Vores kunder spænder over en bred vifte af specialskoler, ungdomsskoler, institutioner,
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og vi uddanner personale på disse steder til at
kunne bruge OCN og PAS metoden. Vores kurser afholdes efter behov og i hele landet. (+
Grønland og Færøerne).
Vi har et tæt samarbejde med vores kunder, for at få metoden implementeret på bedst mulige
måde med afsæt i kundes hverdag og virkelighed, så kundebesøg vil også være en
arbejdsopgave
Der vil være arbejde med udvikling af materiale til undervisning og implementering samt
enkelte administrative opgaver.
Basen er i Aarhus. Undervisning og kundebesøg foregår rundt i hele landet
Forventninger til den optimale kollega:
•
•
•
•

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med OCN eller PAS metoden
Har en faglig baggrund inden for læring/pædagogik
Har undervisningserfaring og formår at fange dit publikum
Har et godt drive og synes det er sjovt at gøre opgaver til dine egne.

Hvem er vi:
OCN Danmark og NordicPAS har base i Aarhus. Vores kunder /samarbejdspartnere arbejder
med læring i forskellige former rundt omkring i hele Danmark samt Grønland og Færøerne.
Vi tilbyder:
For den rette person tilbyder vi et job med et attraktivt stillingsindhold i en åben organisation,
hvor du i høj grad selv er med til at påvirke din arbejdsdag. Du tilbydes markedets bedste
produkter, professionelle kunder, der danner rammerne om dit nye job.

•
•

En arbejdsplads der bidrager til den meningsfulde opgave at ”Al læring er værd at
anerkende”
Lønpakken matcher branchen og dine kvalifikationer.

Ansøgning: Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Gitte Schrøder fra Human
Skills på tlf. 53699916. Vi afholder løbende samtaler, så send motiveret ansøgning og CV til
ansogning@humanskills.dk hurtigst muligt.

Kort om OCN
OCN (Open College Network), der har sin oprindelse i England, er en metode til at give et
validt kompetencebevis på formel og uformel læring. Det kan være læring fra fx
ungdomsskoler, virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, specialskoler, jobtræning og STU
(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Det kan også være såvel faglig som social læring,
som den enkelte har med sig fra sit private liv.

Kort om NordicPAS
Pædagogisk analyse og udvikling
NordicPAS er Nordens førende system til pædagogisk analyse og udvikling. Vi leverer en
vifte af faglige værktøjer, som kan finde styrker og udviklingspotentiale hos brugere med
særlige behov. Vi hjælper barnet, den unge eller den voksne med at udvikle sig og opleve
succes – og giver samtidig myndigheder, institutioner og pædagogisk personale en
standardiseret it-platform til både udviklingsarbejdet og den daglige drift.

