Uddannelseskonsulent
TEKNIQ Arbejdsgiverne søger uddannelseskonsulent
Vil du være med til at sikre installationsbranchen og metalområdets
arbejdsgivere indflydelse? Bliver du motiveret af at skabe resultater og
nye løsninger? Så er du måske vores nye kollega.
Hvad skal du arbejde med?
Din primære opgave er at varetage vores uddannelsespolitiske interesser
– du skal særligt koncentrere dig om aktiviteter, der styrker tilgangen til
erhvervsuddannelserne indenfor installations- og metalområdet.
Du ansættes i Uddannelse- og Rekruttering, der er ansvarlig for
interessevaretagelsen indenfor det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område.
Et job hvor du gør en forskel
Dine vigtigste arbejdsopgaver:
»	Aktiviteter rettet mod overgangen mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.
»	Understøtte virksomhedernes samarbejde med folkeskolerne.
»	Ansvarlig for vores deltagelse i projekt ”Åben virksomhed” og for at
understøtte virksomhederne i projektforløb for folkeskolernes
6 – 8 klasser.
»	Ansvarlig for vores deltagelse i projekt Boss Ladies ad. styrke pigers
tilgang til vvs-energi og elektrikeruddannelsen.
»	Dialog og samarbejde med virksomhederne om uddannelse af lærlinge,
efteruddannelse af medarbejdere, kompetencefonde m.v.
»	Udarbejde informationsmaterialer til virksomhederne om uddannelsesog tilskudsmuligheder m.v.
Forventninger til dig
»	Du har relevant erfaring, er skarp og har politisk flair.
»	Du har gennemslagskraft og kommunikerer klart i skrift og tale.
»	Du er udadvendt og kan optræde selvstændigt i forhold til samarbejdspartnere, erhvervsskolerne, fagbevægelsen og TEKNIQ
Arbejdsgivernes medlemmer.
»	Du har sikkert erfaring fra en erhvervsskole, en interesseorganisation
el.lign.
»	Du har sikkert en relevant videregående uddannelse.
»	Kendskab til uddannelsesområdet – særligt erhvervsuddannelserne
– vil klart være en fordel.
»	Kendskab til branchen – vil også være en klar styrke.
Vi tilbyder
»	Et spændende og udfordrende job i en organisation og branche i
konstant udvikling.
»	Et selvstændigt job med mange forskellige opgaver og berøringsflader.
»	Et stort ansvar for selv at udvikle og præge jobbet.
»	Et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer.
»	Løn efter kvalifikationer.
Er du interesseret?
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til
underdirektør Tina Voldby på tlf. 43 43 60 00.
Skriftlig ansøgning bedes sendt senest mandag d. 10. februar til
TEKNIQ Arbejdsgiverne til sekretær Lene Hurup, lhu @tekniq.dk,
mærket ”uddannelseskonsulent”.
Lidt om os:
TEKNIQ Arbejdsgiverne er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,
der repræsenterer 4300 tekniske installations- og industrivirksomheder
med godt 55.000 medarbejdere. Vi er 80 engagerede medarbejdere, som
arbejder for at fremme branchens vilkår. Vi arbejder med arbejdsmarkedspolitik, energi- og klimapolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik.
(www.tekniq.dk/)

