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ANSÆTTELSESSTEDER OG ARBEJDSOPGAVER
2017-2018 Pædagog i jobrotation i Sønderborg Kommune
- Børnehaven Engelshøj (seks uger)
- Dybbøl Børnehus (fire uger)
- Humle-Tumle vuggestue (tre uger)
2016-2017 Tidsbegrænset virksomhedspraktik på Sønderborghus
- Opvask, i caféen og ved arrangementer
- Forefaldende arbejde ved koncerter
2012-2016 Pædagog i Vindsuset, Gråsten
- Pædagog i teamet "Spætterne" med 15-20 børn.
- IT-repræsentant, med en række projekter såsom film, skriftlig og visuel formidling.
- Formidling af musikalske aktiviteter.
- Skolegruppe
2011-2012 Pædagog i Kværs Multi Univers
- Børnehave (skolegruppe)
- Skole (støttepædagog)
- SFO (kontaktpædagog)
2008-2011 Pædagog i Gråsten Skolefritidshjem
- Primær pædagog i lektiehjælpen og i skoledelen
- Kontaktpædagog
- Musikaktiviteter
2007-2008 Pædagog i Kollund Børnehus
2006-2007 Tilkaldevikar i Bofællesskabet Günderoth (for voksne udviklingshæmmede)
UDDANNELSE
2007 Pædagoguddannelsen, Seminariet i Aabenraa
2002 Sproglig eksamen, Sønderborg Statsskole

1/2

KURSER
2017 Opkvalificering inden for hotel- og restaurationsbranchen, med tre dages praktik
2015 Tidlig opsporing (Sønderborg Kommune)
2014 1-uges kursus i radioproduktion på Vallekilde Højskole
KOMPETENCER













interview
korrekturlæsning
pædagogiske aktiviteter
research
arbejdsområde, bofællesskaber
målgruppe, børn 0-5 år
målgruppe, børn 6-10 år
opvask
rengøring
støtte-kontaktperson
målgruppe, udviklingshæmmede
indberetninger














tilsyn
eneundervisning
formidling
freelance
arbejdsområde, magasin
tekstskrivning
forældresamarbejde
motorik
opdragelse
samtale
HTML og blog-templates
Audacity og Movie Maker

FRIVILLIGT ARBEJDE
2010-2015 Frivillig skribent på musiksiderne Geiger, Gaffa, Undertoner, Lydtapet og
Passive/Aggressive. Se http://jacob.pertou.dk
2011-2014 Frivillig på Fanø Free Folk Festival
2015 Frivillig hos Define Festival, Sønderborg.
2015-2017 Frivillig på Sønderborghus ved afvikling af koncerter.
SPROGKUNDSKABER
Jeg har med årene opgraderet mine sproglige kompetencer, især i kraft af mit frivillige arbejde.
Jeg kan kommunikere på engelsk på højt niveau.
Jeg kan læse tysk, norsk og svensk, og kommunikere verbalt på et fornuftigt niveau.
FRITIDSINTERESSER
Storforbruger af kulturstof, i særdeleshed musik. Har en bred viden om (populær) musik i det 20.
og 21. århundrede. Er også historisk interesseret i samme periode.
Blogger og computerinteresseret.
BONUSINFO
Jeg har en høj arbejdsmoral, er imødekommende, venlig og stabil
Jeg hylder kollegers initiativ, og tror på at man arbejder bedst under frie rammer
Jeg bor centralt i Gråsten
Jeg kan få computere til at makke ret
Jeg har en tør og underspillet humor
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