Udviklingsafdelingen, Kompetencecenter for e-læring

Det Nationale Videncenter for e-læring

Projektmedarbejder til undervisning og
udviklingsopgaver – Aarhus

Hvis et godt, rummeligt og spændende arbejdsmiljø betyder noget for dig, så har du måske
lyst til at arbejde 20 timer ugentligt hos os
Vi arbejder med e-læringsdidaktik og -pædagogik samt læringsteknologier og it-systemer til
kvalitetsudvikling i undervisningssektoren, som vi også selv er en del af.
Vi vægter arbejdsglæde og dyb faglig indsigt sammen med lysten til hele tiden at udvikle os højt i
organisationen. Vi arbejder projektorganiseret og bruger hinandens fagligheder og kompetencer i et
respektfuldt gensidigt samarbejde. Udgangspunktet er, at alle forsøger at gøre deres bedste til gavn for
fællesskabet.
Hos os er videndeling i højsædet, og du har altid mulighed for at inspirere andre og blive inspireret.
Vi har brug for en projektmedarbejder
Vores pædagogiske konsulentgruppe har brug for en projektmedarbejder, som kan hjælpe med at varetage
undervisningsopgaver, udviklingsopgaver og indgå i udvalgte projekter i 20 timer om ugen fra 1. februar –
30. juni 2022. Vores konsulentgruppe har brug for støtte til udvalgte projekter og opgaver, hvor du bl.a. skal
hjælpe med undervisningsopgaver og udviklingsopgaver samt projektdeltagelse og koordinering. Opgaver,
som kræver en kandidatuddannelse relateret til pædagogik og didaktik med fokus på e-læring. Derudover
vil undervisningserfaring være et stærkt supplement. Som projektmedarbejder vil du selvstændigt skulle
varetage delopgaver, være initiativrig og samtidig løsningsorienteret, da vores opgaver er mangeartede og
kræver en god kommunikation med flere parter med fokus på at finde de gode løsninger og metoder.
Om os
Du kommer til at arbejde hos eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der er en del af
udviklingsafdelingen @ventures med ca. 15 medarbejdere på Aarhus Business College med fokus på
pædagogisk innovation med it. @ventures udvikler forskellige it-støttesystemer til e-læring og
kvalitetsudvikling af undervisning, ligesom vi gennem eVidenCenter yder didaktisk og pædagogisk
konsulentstøtte og kompetenceudvikling inden for e-læring til både interne og eksterne projekter og
uddannelsesinstitutioner. eVidenCenter spiller en væsentlig rolle på e-læringsområdet i hele
undervisningssektoren.
Se mere om os på http://www.ventures.dk og http://www.evidencenter.dk.
Ansøgningsfrist: 14. januar 2022. Yderligere spørgsmål om stillingen samt ansøgning stiles på e-mail:
mll@aabc.dk til Centerchef Michael Lund-Larsen, @ventures, Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260
Viby J. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst i staten. Alle
interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.
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