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UCRS Broen søger relationskompetent teamleder 
 

UCRS Broen støtter unge på uddannelseshjælp mellem 18 og 30 år i gang med uddannelse. UCRS Broen er et 
samarbejde mellem UCRS, Jobcenteret Ringkøbing Skjern og Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing 
Skjern. UCRS Broen har adresse på UCRS Skjern Tekniske Skole. UCRS Broen består af tre tilbud Sporet, Unge på 
Broen og Job-bro til uddannelse. 
 

Teamlederens opgaver 
 
Som teamleder skal du være indstillet på at have mentoropgaver sideløbende med teamleder funktionen. Som 
mentor ved Broen er opgaven at yde støtte og vejledning til den unge i forhold til at få udarbejdet en 
meningsfuld og realisérbar uddannelsesplan. Tilgangen på Broen er, at den unge mødes med en anerkendende 
og individuel ressourcefokuseret tilgang. På Broen forsøger vi ligeledes at møde den unge med positive 
forventninger. Du skal forvente at skulle være mentor for ca. 10 unge, udover teamleder funktionen.  
 

Som teamleder har du følgende arbejdsopgaver: 
• Teamlederen har ansvaret for den daglige drift, som indebærer at sikre mål og retning på tilbuddet. 

Dertil kommer også personalemæssige trivselsopgaver, og udarbejdelsen af arbejdsplaner, ferieplaner 

og anden personalemæssig planlægning. 

• Sikre en pædagogisk og faglig udvikling i tilbuddet, og være Broens ansigt udadtil. 

• Indblik i økonomien samt et ansvar for den daglige økonomiske drift.  

• Afholdelse af team-møder. 

• Afholdelse og deltagelse i procesmøder omkring tilbuddene med jobcenteret og UU. 

• Deltagelse i styregruppemøder med Jobcenteret. 

• Lave statistikker over målsætninger til kommunen halvårligt. 

• Koordineringsopgaver. 

• Planlægning af supervision.  

• Være sparringspartner for medarbejderne. 

• Deltagelse i samarbejdet med UU og jobcenter samt de øvrige afdelinger på UCRS.  

• Være en bærende kraft i det gode samarbejde med kommunen og UU. 

Din baggrund og kvalifikationer: 
• Du har erfaring med at arbejde med mennesker, gerne sårbare unge. 

• Du møder den unge med en anerkendende og individuel ressourceorienteret tilgang. 

• Du har en viden om uddannelsessystemet og kontanthjælpssystemet. 

• Du har en solid faglig ballast. 

• Er engageret og brænder for opgaven. 

• Du trives i en dynamisk hverdag og er omstillingsparat. 

• Du kan samarbejde med Jobcenter, UU, andre relevante samarbejdspartnere og de unges øvrige 

netværk. 

Aflønning efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn samt en attraktiv 
pensionsordning.  

Send snarest og senest mandag den 7. december 2020 din ansøgning på mail til job@ucrs.dk  
Stillingen ønskes besat hurtigst mulig, men vi venter gerne på den rette medarbejder.  

Yderligere oplysninger  

Fås ved henvendelse til rektor Kjeld Kargo Fisker på telefon 6137 3397. 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.  

Alle interesserede, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen.   


