Selvhjælpskoordinator søges.
Frivilligcenter Skive søger en initiativrig og udviklingsorienteret koordinator til etablering af Selvhjælp i Skive.
Frivilligcenter Skive er en selvstændig forening, der har til formål at understøtte og udvikle det frivillige sociale
arbejde i hele Skive kommune. Vi udvikler bl.a. projekter til gavn for sårbare grupper, og har i den forbindelse
modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til etablering af Selvhjælp i Skive.
Projektet skal give mennesker med forskellige problematikker (f.eks. sorg, skilsmisse, ensomhed, at være pårørende
o.l.) adgang til at indgå i selvhjælpsgrupper og selvhjælpsforløb sammen med andre i lignende situationer.
Koordinatoren skal stå i spidsen for virkeliggørelsen af hele projektet fra den spæde opstart, indgåelse af relevante
samarbejder og udvikling af nødvendige materialer, rekruttering, hvervning, kommunikation og frivilligpleje til
kvalitetssikring af Selvhjælp i Skive ud fra gældende kvalitetskriterier og kerneværdierne: Gensidighed,
ligeværdighed og medmenneskelighed.
Vi søger derfor en koordinator til en nyoprettet projektstilling på deltid (25 t./uge). Stillingen er tidsbegrænset men
med god mulighed for forlængelse og udvidelse af arbejdstiden afhængig af bevillinger.
Vi forventer at du har:
- Relevant videregående uddannelse indenfor det sociale/psykologiske område
- Kendskab til det frivillige sociale område, gerne lokalt i Skive, og erfaring med tværsektorielle samarbejder
- Erfaring med projektledelse, -koordinering og -drift, herunder dokumentation og afrapportering
- Erfaring med sårbare grupper og mennesker i udsatte livspositioner
- Stærke sociale kompetencer, evne til at møde alle i øjenhøjde og skabe begejstring og engagement
- Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt.
Opgaven omfatter bl.a.:
- Udbredelse af kendskab til projektet og selvhjælpsmetoden lokalt
- Rekruttering af frivillige selvhjælpsgruppeledere
- Hvervning af mennesker med forskellige udfordringer til selvhjælpsforløb
- Koordinering og opstart af konkrete selvhjælpsgrupper og forløb
- Kompetenceudvikling af frivillige gruppeledere samt kvalitetssikring af selvhjælpsgrupperne
- Motivation, sikring af trivsel og gode rammer for både frivillige, selvhjælpsdeltagere og samarbejdspartnere.
Vi ønsker os en kollega med overblik, empati og engagement. Du skal kunne arbejde selvstændigt og have masser af
gå-på-mod og kunne se muligheder, også i modgang. Du vil få udstrakt mulighed for at præge det konkrete indhold,
metoderne og tilgangen selv. For at kunne trives i jobbet er det vigtigt at du er selvkørende, initiativrig og har en høj
arbejdsmoral. Du vil få god støtte og sparring fra leder af Frivilligcentret.
Vi tilbyder en fantastisk, lille arbejdsplads i rivende udvikling, med højt til loftet, tæt samarbejde, stor tillid til
hinanden og plads til forskellighed i et kreativt, uformelt arbejdsmiljø med god work/life balance.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Frivilligcenter Skive, Nini Jolander, på
telefon 22102148.
Ansættelsesproces:
Ansøgningsfrist: 20.8.2020. Samtaler: 24.8.2020. Ansættelsesperiode 1.10.2020 – 30.6.2021 med god mulighed for
forlængelse.

Løn og ansættelsesvilkår følger KLs overenskomst med den forhandlingsberettiget organisation. Arbejdsstedet er
Frivilligcenter Skive, Møllegade 5 i Skive. Der må påregnes kørsel i egen bil til møder rundt i kommunen.
Send din motiverede ansøgning inkl. bilag pr. mail til nini@frivilligcenterskive.dk.

