TIL PRESSEN
UC SYD ansætter strategichef
John Snedker er ansat som ny strategichef i UC SYD, Sydjyllands største uddannelsesinstitution. John
Snedker kommer fra en stilling i UC SYD som leder af CFU, Center for Undervisningsmidler, gennem 13 år. I
det nye job skal han være leder af en nyoprettet strategiske enhed, der skal styrke UC SYD’s strategiske
muskler, så institutionen kan nå de ambitiøse mål man har sat sig og stå stærkere internt, i forhold til
uddannelsessektoren og i forhold til ministeriet.
Rektor Birthe Friis Mortensen udtaler:
-John Snedker kender de systemer, og faglige områder, vi skal arbejde indenfor, og hans evner til
samarbejde og dialog er dokumenterede og uomtvistelige.
-John Snedker evner desuden at få lagt gode og rolige rammer om det arbejde, der skal gøres, og hans blik
for tværgående sammenhænge og muligheder er fantastisk. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet.
John Snedker ser frem til sit nye job:
-Det er en stor og krævende opgave jeg nu står overfor. Men også en utrolig spændende udfordring, som jeg
glæder mig meget til at tage fat på.
-I et tæt samarbejde med rektoratet og de dygtige ledere og medarbejdere, der i dag løser opgaver indenfor
området, skal vi skabe en dynamisk og agil strategisk enhed, der skal bidrage til at sikre, at UC SYD når sine
strategiske mål.
John Snedker skal i sit nye job bl.a. arbejde med opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt, som UC
SYD og Ministeriet for uddannelse og forskning har indgået. Kontrakten sætter nogle ambitiøse mål på fire
centrale områder: UC SYD skal dække samfundets behovet for kompetente veluddannede studerende, de
studerende skal opnå et højt udbytte af undervisningen, UC SYD skal etablere et stærk videngrundlag i alle
uddannelser, og sikre at dimittenderne kan arbejde innovativt og udvikle de professioner de skal ud at
arbejde i.
John Snedker tiltræder den 1. august.
OM UC SYD
UC SYD er det sydlige Jyllands største uddannelsesinstitution med 6.000 studerende, der uddanner sig til
professionsbachelorer. De bliver for eksempel lærere, pædagoger, sygeplejersker eller grafiske designere.
Mange af dem vender tilbage til UC SYD for at videreuddanne sig senere i livet. Der er cirka 5.000
studerende på videreuddannelsen. Samtidig forsker UC SYD i professionernes felter og driver
udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse,
forskning og udvikling er vigtigt for UC SYD.
Der er 700 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.
Læs mere på ucsyd.dk.
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