
HVAD BESTÅR STILLINGEN AF:

En koordinatorfunktion og en funktion som hovedunderviser
for SETTET. Der er tale om en deltidsstilling på 14 timer i gen-
nemsnit pr. uge. Der er 32 ugers undervisning pr. år. Du skal
påregne at arbejde såvel aften- som weekender i forløbet.

HVAD HAR KOORDINATOREN ANSVARET FOR:

– koordinering af lærere og undervisning, herunder 
kommunikation, praktisk assistance og samarbejde 

– undervisning indenfor film- eller skuespilteknik
– udfærdigelse af undervisningsplaner
– studievejledning af elever
– administrative opgaver i forbindelse med linjens drift 

og udvikling
– arrangere studieture, introdage, elevforestillinger 
– koordinere og afvikle elevernes afgangsprojekter
– sørge for at der er progression i elevernes kursusforløb

VI FORVENTER, AT DU:

– har relevant kunstnerisk faglig uddannelse og erfaring
– har et solidt fagligt netværk og kan tage ansvar for 

linjens profiler indenfor film- og skuespilteknik
– er en erfaren underviser, der kan lide at være sammen 

med unge mennesker
– kan samarbejde, disponere din tid og prioritere dine 

opgaver
– evner samarbejdets kunst, ved at administrationen skal 

fungere og kan lide at have den koordinerende rolle 
– har stærke kommunikative evner, kan motivere og har 

personlig gennemslagskraft
– besidder evnen, overblikket og humøret til at navigere 

og sætte retning – også når der er meget travlt

VI TILBYDER:

– et job med ansvar og indflydelse, hvor du kan være med
til at bygge et nyt og ambitiøst undervisningstilbud op

– en arbejdsplads med højt til loftet, høje forventninger 
og højt humør – og et højt tempo

– en plads rundt omkring bordet, hvor ideer og ord står i 
kø og hvor det, at kunne navigere i den mangfoldighed, 
er et grundvilkår

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR:

Løn- og ansættelsesvilkår vil være efter gældende overens-
komst. Det er en tidsbegrænset stilling, der udløber med 
udgangen af 2018. Ansættelsesstart er den 1. august 2015.

VIL DU VIDE MERE:

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til
ungdomsskoleleder Susanne Madsen på 23 61 05 35 
(træffes bedst mandage mellem kl. 9 og 11) eller kunstnerisk
leder Jakob Baggesen 30 28 94 10.

Du kan læse mere om SETTET på www.settet.nu 
Ansøgningsfrist er den 13. april 2015 kl. 12:00. 
Ansøgningen og CV sendes til settet@koege.dk

Der afholdes første ansættelsesrunde den 17. april 2015 
og anden runde den 21. april 2015. Ansættelsessamtalerne
finder sted på Tapperiet, Sdr. Badevej 1, 4600 Køge. 

Køge Ungdomsskole er et fritidstilbud for alle unge i alderen 
13 til 20 år med tilknytning til Køge kommune. Vi tilbyder en
lang række fritidstilbud i form af undervisning, studierejser,
ungdomskulturhuset TAPPERIET, GULE HAL og en lang række
af kulturelle tilbud og arrangementer. Medarbejderstaben 
tæller 50 timelønnede lærere og cafemedarbejdere samt 7 
fastansatte i administrationen, lederteamet og projektstillinger.
Du kan læse mere om os på www.køgeungdomsskole.dk og 
www.tapperiet.nu

KOORDINATOR
TIL SETTET 

– EN TALENTLINJE FOR
FILM- OG SKUESPILTEKNIK
I KØGE UNGDOMSSKOLE“


