
Vil du være med til at sikre uddannelse af  
arbejdsstyrken i hele Danmark?
Vi søger 2 AC’ere med blik for både uddannelse og arbejdsmarked, og som er stærke 
til kommunikation og tal

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og i de senere år er det gået endnu hurtigere. Nye teknologier, nye platfor-
me og en ny forståelse af, hvordan arbejdslivet som helhed ser ud, kalder på, at vi som samfund i endnu højere grad 
formår at tilpasse vores måde at uddanne på – blandt andet med mere målrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

VUC-sektoren påtager sig rollen som leverandør af de efterspurgte, almene og fleksible kompetenceløft. Vi udvikler 
hele tiden sektoren til at løse opgaven gennem samarbejde og partnerskaber og med udgangspunkt i høj faglighed 
på vores uddannelser.

Til at understøtte denne opgave har VUC’erne indgået et landsdækkende samarbejde, understøttet af en nyoprettet 
enhed, placeret på HF & VUC FYN i Odense. Til denne enhed søger vi 2 medarbejdere, der sammen med den natio-
nale VEU-chef skal være med til at implementere VUC-sektorens strategi samt være koordinerende bindeled mellem 
de 30 VUC’er på landsplan.

Hvem er vi? 
Vi er en helt ny afdeling, som er sat i verden for at understøtte VUC-sektorens samlede VEU-indsats. Vores opgave 
inden for VEU-området er 

 κ at sikre en let og smidig indgang til VUC-sektoren
 κ at understøtte det enkelte VUC på VEU-området
 κ at forankre kvalitetssikring og produktudvikling

Afdelingen vil bestå af 2 AC’ere samt en VEU-chef og er fysisk beliggende på HF & VUC FYN i Odense.

Dine primære opgaver 
Da afdelingen er nyoprettet, er opgaverne endnu ikke fordelt på stillingerne. I fællesskab skal vi løse følgende opga-
ver: 

 κ Oversætte og implementere de politiske signaler til praktiske VEU-aktiviteter
 κ Kontakt og dialog med interessenter på landsplan
 κ Indsamle og formidle viden om kompetenceefterspørgselen i virksomhederne på det nationale arbejds-

marked
 κ Tilrettelægge konkrete indsatser rettet mod områder med rekrutteringsudfordringer i samarbejde med fx 

jobcentre, fagforeninger og a-kasser
 κ Koordinere ansøgninger af fx puljemidler som vedrører hele sektoren eller store dele af den
 κ Facilitere et VEU-ledernetværk for sektoren
 κ Koordinere opsøgende arbejde ift. landsdækkende VEU-opgaver
 κ Hjælpe de enkelte VUC’er med specialistviden på VEU-området
 κ Opsamle og distribuere erfaringer fra de enkelte VUC’er til fælles forbedring af VEU-opgaven på tværs af 

sektoren
 κ Koordinere og promovere produkter/skabeloner på tværs af sektoren
 κ Sikre faste koncepter for landsdækkende VEU-aktivitet 



Vi forventer, at du
 κ har blik for betydningen af uddannelse for arbejdsmarkedet
 κ har forståelse for de forskellige logikker, der styrer arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken og de forskel-

lige aktører på arbejdsmarkedsområdet
 κ er god til at koordinere og til at skabe gode relationer til både interne og eksterne samarbejdspartnere
 κ har gode formidlingskompetencer, såvel skriftligt som mundtligt
 κ kan overskue og styre komplekse processer med mange aktører 
 κ har et højt fagligt niveau og fokus på at skabe resultater
 κ er en holdspiller.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende, travl og ofte uforudsigelig arbejdsdag i et fagligt højt kvalificeret team. Vi sætter pris på 
godt samarbejde, humor og en uformel tone i en hverdag fuld af interessante og komplekse arbejdsopgaver, som vi 
løser i fællesskab.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er faste fuldtidsstillinger med primært arbejdssted i Kottesgade 6-8 i Odense (gåafstand fra Odense ba-
negård) i Afdelingen for Fællesfunktioner. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og vi håber, at du vil være 
klar til start pr. 1. januar 2019.

Deadline for ansøgning
Vi skal modtage din ansøgning med relevant dokumentation og CV senest den 24. oktober 2018 på vucpost@vucfyn.dk. 
(Autosvarmail). Der planlægges samtaler fra uge 45.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Stig Holmelund Jarbøl på 23 83 94 70 /  
shj@vucfyn.dk eller VEU-chef Michael Fjeldsted på 23 99 28 23 / mfj@vucfyn.dk.

600.000 voksne danskere har 
problemer med at læse og stave

Mere end 500.000 har proble-
mer med at regne

1.000.000 har udfordringer 
med it

jf. PIAAC-rapporten, der har undersøgt 
arbejdsstyrkens (15-65 år) kompetencer. 
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