HUSRUM Aarhus søger frivilligkoordinator med pædagogisk indsigt
Vil du bidrage til at skabe trygge, ligeværdige fællesskaber for ensomme og sårbare unge i Aarhus? Kan du se
dig selv i rollen som koordinator, der baner vejen for at frivillige trives og motiveres til at gå forrest?
HUSRUM Aarhus har nu mulighed for at ansætte en frivilligkoordinator i en 30 timers stilling med base på
vores kontor på Frivilligcenter Aarhus.
HUSRUM Aarhus er et frivilligbaseret tilbud om samtalegrupper, sociale arrangementer og venskabsordning
for ensomme og sårbare unge i alderen 18-30 år. I HUSRUM er det de frivillige, der har den primære
kontakt med de unge i samtalegrupper, til sociale aktiviteter og i venskabsordninger, mens
frivilligkoordinatorens rolle er at hjælpe unge ind i vores tilbud og give sparring til frivillige.
Tilbuddet har eksisteret i 25 år og er en del af foreningen Jysk Børneforsorg og organiseret i HUSRUM
Danmark. I 2020 var mere end 100 unge og over 50 frivillige tilknyttet HUSRUM Aarhus. Vi får flere og flere
henvendelser, og vi har derfor brug for dig, som kan skabe gode og udviklende forhold for unge såvel som
frivillige. Se også www.husrum.dk eller find os på Facebook eller Instagram
Arbejdsopgaverne:
•
•
•
•
•
•
•

Indledende samtaler med nye unge
Match af unge i samtalegrupper og vores venskabsordning
Rekruttering og introduktion af nye frivillige
Daglig koordinering og motivering af frivillige – samt sparring, efter behov.
Planlægning og praktiske opgaver
Opbygge nye HUSRUM grupper i Gellerup Kirke og Skjoldhøj Kirke
Formidling af HUSRUMs tilbud for samarbejdspartnere, fx via oplæg og netværksarbejde

Vi forventer desuden, at:
• du har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund
• du har indsigt i at skabe trygge relationer med unge som har diagnoser som depression og angst,
samt unge med autisme eller sociale udfordringer
• du er idérig og i stand til at inddrage og motivere de unge og de frivillige i udviklingen aktiviteter, så
de løbende tilpasses de unges ønsker og behov
• du som koordinator er god til at holde overblik, er selvkørende og trives med selv at organisere din
arbejdsdag
• du har indsigt i folkekirkens diakonale arbejde og ser samarbejde på tværs, som en styrke
• du har erfaring med frivilligt arbejde og koordinering af frivillige
• du kan tilslutte dig Jysk Børneforsorgs værdigrundlag.

Vi tilbyder:
Et attraktivt og alsidigt job, hvor du i høj grad får mulighed for selv at planlægge din arbejdsdag. Du bliver en
del af et velfungerende og engageret team med få ansatte og mange frivillige, hvor vi går op i fællesskab og
faglig udvikling, selvom vi arbejder fra forskellige adresser og byer. I kraft af HUSRUMs bagland får du
desuden mulighed for at indgå i en stor nonprofitorganisation med mange samarbejdspartnere.
Ansættelse:
Løn følger overenskomst for kommunalt ansatte og mulighed for flekstid. Der vil være aktiviteter
eftermiddage og aftener. Frivilligkoordinatoren refererer til leder af HUSRUM Danmark, Marie Nyegaard.
Tiltrædelse:
Stillingen ønskes besat senest pr. 1. marts 2021
Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HUSRUMs leder Marie Nyegaard på 40 54 22
78. Opkald besvares til og med mandag d. 21. december 2020 kl. 15.00 og efter mandag den 4. januar 2021.
Ansøgning:
Send ansøgning, CV og andre relevante dokumenter via dette link.
Ansøgningsfristen er søndag d. 17. januar 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 25. januar 2021.
Foreningen Jysk Børneforsorg bygger sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag med
kerneværdierne værdighed, fællesskab, livsudfoldelse, tillidsfulde relationer.
Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os.

