
Afdelingsleder for Uddannelse og Beskæftigelse på Thorshøjgård.  

 

Thorshøjgård søger en dygtig og ambitiøs afdelingsleder til afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse med 

lyst til at gøre en kæmpe forskel for unge mennesker med særlige behov.  

Afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse udbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), 

Undervisning og dagbehandling efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler, Erhvervsafklaring, 

Ressourceforløb, Aktivitet- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse og Klubtilbud (eftermiddag). 

Gennem de seneste år har afdelingen været i en rivende udvikling, hvor der igennem nytænkning har været 

fokus på den politiske dagsorden og hvilket kvalitetsmæssigt afsæt der har kunne berige målgruppen. Det 

har affødt projekter som Special Skills og Operation LIVSVÆRK, som i dag ligger som et fundament for 

arbejdet, ligesom det har affødt en betydelig forøgelse af indskrevne unge, så der i dag er ca. 40 unge 

tilknyttet afdelingen.  

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tænkning i et positivt, respektfuldt og udviklende ungdomsmiljø, 

med de unges læring og et godt og rigt ungdomsliv i centrum.  

 

Ledelse og udvikling 

Du skal skabe følgeskab og trivsel i arbejdet i tæt samarbejde med medarbejdere og øvrig ledelse på 

Thorshøjgård.  

Din opgave er at videreføre den udvikling afdelingen har været igennem de seneste år, og sikre fremdriften i 

afdelingen. Du skal således sætte retning og fastholde afdelingens strategiske og organisatoriske udvikling. 

Du vil være daglig leder for 16 dygtige medarbejdere med en bred faglig baggrund der spænder over lærere, 

pædagoger, faglærere (gartner, mekaniker, tømrer, kok, etc.) og socialrådgiver mv.  

Dertil er din opgave at sikre en fortsat stabil drift, håndtere afdelingsbudget, skemalægning for både unge og 

medarbejdere, ledelse af projekter på tværs af Thorshøjgård og indgå i tæt samarbejde med den øvrige 

ledelsesgruppe for et fælles Thorshøjgård. 

 

Din faglige og personlige profil 

Relevant faglig indsigt og erfaring i arbejdet med uddannelse og arbejdsmarked indenfor det specialiserede 

område.  

Solid ledererfaring og med en lyttende og motiverende ledelsesstil. 

Solid erfaring i samarbejdet med UU, jobcenter, skoleforvaltning, børne- og familieforvaltning, og andre af 

betydning for den unges udvikling.   

Erfaring med at arbejde med din egen udvikling og relevant uddannelse/lederuddannelse. 

 

Du bliver en del af 



Et stærkt fagligt fællesskab i et seriøst og muntert miljø 

Erfarne, engagerede og høj-kvalificerede medarbejdere samt en stærk ledergruppe 

Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, muligheder og engagement 

En veletableret afdeling med variation, traditioner og eleverne i fokus 

 

Om Thorshøjgård 

Thorshøjgård er et bo- og uddannelsestilbud til unge mellem 15-30 år med særlige behov. Thorshøjgård har 

en bred målgruppe og en vifte af forskellige tilbud med flere forskellige tilknytningsmuligheder, herunder 

Døgntilbud, Egen bolig med støtte, Bofællesskab, Uddannelse og Beskæftigelse.  

Der er ca. 50 unge og 50 ansatte på Thorshøjgård.  

Thorshøjgård er en foreningsejet institution under LIVSVÆRK som ligger smukt midt i naturen, mindre end 2 

km. fra City 2 og Høje Taastrup station. Ude på landet – men tæt på byen. 

 

Yderigere oplysninger 

Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på Thorshøjgård fås ved henvendelse til afdelingsleder Anne 

Meldgaard på tlf.: 24900893 

Du kan læse mere om Thorshøjgård på www.thorshøjgård.dk 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen er på 37 timer ugentligt uden højeste tjenestetid 

Stillingen ønskes tiltrådt pr. d. 1. august 2022, eller snarest derefter 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  

 

Tidsplan 

Ansøgningsfrist d. 10. juni 2022 kl. 12. 

1. samtale afholdes d. 16. juni 2022 

2. samtale afholdes d. 22. juni 2022 

Samtalerne afholdes på Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj 
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