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UCRS KompetenceGruppen søger underviser 

til efteruddannelse indenfor bl.a. ledelse, projektledelse 

og LEAN.  

Har du lyst til at arbejde med mennesker og undervise i et spændende og foranderligt miljø, så 
er stillingen som underviser hos UCRS KompetenceGruppen måske noget for dig! 
 
Vi tilbyder en udfordrende, selvstændig og alsidig stilling som underviser hos 
KompetenceGruppen, hvor du kommer til at arbejde med og undervise voksne på 
efteruddannelse. 
 
Stillingen indebærer undervisning i Grundlæggende ledelse, LEAN, Projektledelse, arbejdsmiljø, 
procesoptimering og det virksomhedsorganisatoriske område. Undervisningen er primært på 
arbejdsmarkedskurser (AMU). 
Vores kurser afholdes på UCRS i Skjern eller Ringkøbing, eller ude i virksomhederne. 
 
Udover undervisning, kan der være konsulentopgaver i form af opsøgende arbejde i 
virksomheder med henblik på oprettelse af kurser. 
Yderligere vil du skulle samarbejde med dine kollegaer på UCRS for at skabe de rette 
undervisningsforløb til virksomhederne og du vil komme til at deltage i projekter og 
udviklingsopgaver med eksterne partnere. 
 
Den person vi ønsker: 
 

• Har relevant uddannelse og supplerende uddannelse i LEAN/Ledelse samt erhvervserfaring. 

• Kan formidle og undervise, gerne med en Pædagogisk Diplomuddannelse. 

• Har erfaring med online undervisning. 

• Er udadvendt og formår at engagere sig og gøre undervisningen praksisnær og levende. 

• Er nysgerrig og vidende – og hopper lidt i stolen, når der er spændende opgaver forude. 

• Forstår at skabe og vedligeholde kontakter. 

 
KompetenceGruppen er UCRS’s afdeling for efter- og videreuddannelse og konsulentydelser. 
Vi er et team af konsulenter og undervisere med både teoretisk baggrund og flere års relevant 
erfaring fra stillinger i private og offentlige virksomheder. 
Med basis i viden, ledelse og medarbejderudvikling samt erfaring i at styre processer skaber vi 
fornyelse og resultater for vores kunder – i et tæt og engageret samarbejde. 
Vores kunder er private virksomheder og offentlige organisationer, der har fokus på ledelse, 
produktivitet, kvalitet, innovation, arbejdsmiljø og samarbejde. 
 
Ansættelse i henhold til gældende aftale med Finansministeriet og den forhandlingsberettigede 
organisation.  
Stillingen er en deltidsstilling på gns. 30 timer pr. uge, som evt. kan kombineres med egen 
virksomhed. 
 
Ansøgningsfrist er 30. november 2020. Forventet ansættelse pr. 1. januar 2021. 
Ansøgningen sendes til job@ucrs.dk mærket ’Underviser til KompetenceGruppen’. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Afdelingsleder Claus Nielsen på CN@ucrs.dk / 6122 7443 eller 
Kursus- og Erhvervschef Hanne Vestergaard Kristensen på HV@ucrs.dk / 2330 4656 
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