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UCRS - Unge på Broen søger barselsvikariat som uddannelsesmentor 
 
Vikariatet løber i perioden d. 01.05.21 – 01.04.22 
 
UCRS Unge på Broen støtter unge på uddannelseshjælp mellem 18 og 30 år, til at komme i gang med 
og gennemføre uddannelse. UCRS Broen er et samarbejde mellem UddannelsesCenter Ringkøbing 
Skjern, Jobcenteret Ringkøbing Skjern og Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Skjern. 
UCRS Broen har adresse på UCRS. UCRS Broen består af tre tilbud Sporet, Unge på Broen og Job-bro til 
uddannelse. 
 
Uddannelsesmentorens opgaver 
 
Uddannelsesmentoren er den gennemgående person for den unge. Som uddannelsesmentor ved 
Broen er opgaven at yde støtte og vejledning til den unge i forhold til at få udarbejdet en meningsfuld 
og realisérbar uddannelsesplan. Fokus i jobbet er derfor på de uddannelsesrettede udfordringer og 
forhindringer.  
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, og vi møder de 
unge hvor de er.  
Som mentor skal du være i stand til at skabe ligeværdige samtale og lytte til de unge, så der skabes en 
tillid mellem dig og de unge.  
 
Uddannelsesmentoren har et tæt samarbejde med UU-vejleder samt job- og uddannelsesrådgiver fra 
jobcenteret.  
 
Din baggrund og kvalifikationer. 
 

• Du har erfaring med at arbejde med mennesker, gerne sårbare unge 

• Du møder den unge med en anerkende og individuel ressourceorienteret tilgang 

• Du har en viden om uddannelsessystemet og kontanthjælpssystemet 

• Du har en solid faglig ballast, og gerne inden for det socialpædagogiske område 

• Er engageret og brænder for opgaven i mødet med de unge 

• Du trives i en dynamisk hverdag og er omstillingsparat 

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

netværk 

• Du har erfaring med skriftlighed og dokumentation, og trives med dette.  

• Du er teamplayer, og spiller dine kolleger gode.  

 
Ansøgning samt relevante bilag, sendes snarest og senest den d. 23. april 2021 job@ucrs.dk. 
 
Stillingen ønskes besat 01.05.21.  
 
For yderligere oplysninger kontakt Janni Horsted på telefon 40 33 52 02 eller mail:  jho@ucrs.dk.  
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