
   

Pædagogisk konsulent 
  

 

Pædagogisk konsulent søges til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Uddannelse & Kvalitet søger en pædagogisk konsulent til et alsidigt og spændende job, hvor du i 
samarbejde med kolleger skal udmønte SDU’s kvalitetspolitik hvad angår universitetspædagogik og 
pædagogisk kompetenceudvikling. Du skal understøtte aktiviteter indenfor fakultetets 
pædagogiske strategi og indsatsområder samt støtte den enkelte underviser i udvikling og 
anvendelse af nye pædagogiske metoder. 

Du vil få et tæt samarbejde med engagerede kolleger i både administrative og videnskabelige 
miljøer på universitetet. Der er tilbud om løbende kompetenceudvikling, og afdelingen har 
flekstidsordning. 

Arbejdsopgaverne omfatter: 

* Projektledelse og sekretariatsbetjening af pædagogiske udviklingsopgaver 
* Pædagogisk konsulentbistand og sparring, både i relation til små opgaver og større 
udviklingsprojekter 
* Opfølgning på og dokumentation af det universitetspædagogiske område i henhold til 
kvalitetspolitikken 
* Support af undervisere, samt pædagogisk idéudvikling med disse  
* Undervisning og etablering af relevante kursusudbud 
* Skriftlig og mundtlig formidling af erfaringer 

Vi søger en medarbejder, der har de rette faglige forudsætninger: 

* Relevant uddannelse og/eller erfaring med arbejde relateret til undervisning, læring og 
uddannelse. 
* Gerne erfaring fra det sundhedsfaglige område, men dog ingen betingelse 
* Gerne kendskab til anvendelsen af ét eller flere e-læringsværktøjer 
* Gerne erfaring med ét eller flere LMS - SDU bruger Blackboard Learn 
* Gerne erfaring med optagelse af vodcasts, podcasts og lign. 
* Undervisningserfaring, gerne fra en videregående uddannelsesinstitution eller 
voksenundervisning 
* Gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner 

 
Og de rette personlige forudsætninger: 

* Udadvendt og god til at samarbejde og kommunikere på alle niveauer 
* Idérig, engageret og god til at inspirere og motivere underviserne 
* Ansvarsbevidst og god til at skabe overblik i forhold til komplekse opgaver 
* Er effektiv og struktureret 



Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseschef Merete Munk, Uddannelse & 
Kvalitet, tlf. nr. 6011 2926 eller e-mail mmunk@health.sdu.dk 

 
Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv. 
 
Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante 
organisation. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden. 

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. 
  
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. 
  
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her. 
  
Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til 
at søge. 
 
Tjenestested: 
Odense 
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Søg stilling online   

    
Link til jobopslag på SDU: http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger/tap  
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