
 

Leder til Frivilligcenter Skive søges 

Frivilligcenter Skive søger en visionær, organisationsstærk og menneskeglad leder til at videreføre Frivilligcenter 

Skives strategi og indsatsområder, samt videreudvikle og finde finansiering til igangværende og kommende 

projekter. 

Frivilligcenter Skive er en selvstændig forening, der har til formål at understøtte og udvikle det frivillige sociale 

arbejde i hele Skive-området. Medlemmerne er lokale frivillige sociale foreninger samt personlige medlemmer. Vi 

yder bl.a. konsulentbistand og støtte til foreninger, og tilbyder kompetenceudvikling, netværksaktiviteter og sparring 

til både foreninger og frivillige, samt udvikler projekter til gavn for sårbare grupper. Derudover bidrager vi med viden 

om civilsamfund og frivillighed til kommunen og det lokale politiske, sociale og frivillige miljø.  

Frivilligcenter Skive har de seneste par år været i rivende udvikling og er i dag et veletableret center med en sund 

økonomi og en velfungerende hverdag. Vi har bl.a. fået midler fra Socialstyrelsen til at etablere Selvhjælp i Skive i 

2020/21. I 2021 har vi desuden fået midler fra Skive kommune til at arbejde med inklusion af mennesker med 

funktionsnedsættelser i frivillige foreninger og frivilligt arbejde. 

Vores leder gennem de sidste par år har fået nyt job. Vi søger derfor en ny leder til at videreføre og videreudvikle 

Frivilligcentret, så det bliver det foretrukne lokale center for foreningslivet og frivillige, og så vores position som 

samarbejdspartner og projektudvikler fastholdes og styrkes. Frivilligcenter Skive skal kendes som en relevant, 

vidende og positivt bidragende institution med indsigt i og forståelse for frivilligt socialt arbejde. 

Overordnet er lederens opgave, med reference til bestyrelsen, at stå i spidsen for Frivilligcentrets drift, herunder 

varetage det daglige ansvar for personale, strategi, aktiviteter, økonomi og udvikling. I 2021 er der to centrale 

opgaver: At skaffe midler og opbakning til igangværende projekter, særligt Selvhjælp i Skive, som vi ønsker at 

fortsætte og forankre, og at styrke kommunikationen udadtil i forhold til medlemmer, presse og sociale medier, 

kommune og offentlighed. 

Vi forventer at du har: 

• Relevant videregående uddannelse indenfor det sociale/samfundsfaglige område eller tilsvarende erfaringer 

• Erfaring med ledelse og viden om det frivillige sociale område, og erfaring med tværsektorielle samarbejder 

• Dokumenteret erfaring med fundraising, økonomistyring og afrapportering 

• Strategisk sans, organisatorisk indsigt, politisk tæft og gode netværkskompetencer 

• Stærke kommunikationskompetencer i skrift og tale, tydelig tilstedeværelse og evnen til at tale for en sag 

• Viden om projektudvikling, -ledelse, og -koordinering, herunder ressourcestyring og dokumentation 

• Tydeligt og rummeligt menneskesyn, en inddragende og anerkendende ledelsesstil samt erfaring med 

sårbare grupper og mennesker i udsatte livspositioner 

• Stærke sociale kompetencer, evnen til at møde alle i øjenhøjde og skabe begejstring og engagement. 

Opgaven omfatter bl.a.: 

• Sikring af, at Frivilligcenter Skive opfylder sin formålsbestemmelse 

• Ledelse af Frivilligcentrets medarbejdere, frivillige og projekter 

• Ansvar for, sammen med bestyrelsen, at Frivilligcentret lever op til de kommunale og statslige krav til driften 

af et frivilligcenter 

• Sikring af igangværende og kommende projekter både økonomisk, ressourcemæssigt og kvalitetsmæssigt 

• Ansvar for at strategi, ressourcer og aktiviteter er i god balance, og sikring af, at de årlige målsætninger 

opfyldes 



 
• At styrke den eksterne kommunikation og pressearbejdet 

• At bidrage til lokale projekter, samarbejder og indsatser  

• Bestyrelsesservicering og deltagelse i bestyrelsesmøder  

• At udvikle strategien for de kommende år, herunder implementere vores landsorganisation FriSes 

kvalitetskriterier for frivilligcentre. 

Vi ønsker os en leder med overblik, faglig viden, empati og engagement, der kan tegne os udadtil og sikre udvikling 

og trivsel indadtil. Ved at praktisere synlig ledelse, herunder at formidle, inspirere og vejlede medarbejdere og 

frivillige, skaber lederen sammenhæng mellem vision, værdier, mål og handling i det daglige. Du får et fantastisk 

spændende job, skønne kolleger og mulighed for at præge fremtiden og dagligdagen. Du skal kunne arbejde 

selvstændigt, have et stærkt drive og kunne håndtere komplekse og sammensatte problemstillinger i en 

uforudsigelig og til tider meget omskiftelig hverdag. 

Vi tilbyder en fantastisk, lille arbejdsplads med stort udviklingspotentiale, 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 nuværende leder af Frivilligcenter Skive, Nini 

Jolander, på telefon 22 10 21 48 eller bestyrelsesformand John Sørensen på telefon 27 32 84 12 

Ansættelsesproces: 

Ansøgningsfrist den 13. december 2020 klokken 12.00. Samtaler finder sted den 16. december 2020. 

Ansættelsestidspunkt den 1. februar 2021 eller snarest muligt. 

Løn og ansættelsesvilkår følger KLs overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdsstedet er 

Frivilligcenter Skive, Møllegade 5 i Skive. Der må påregnes kørsel i egen bil til møder rundt i kommunen. 

Ansøgning foregår via annoncen på https://www.jobindex.dk/jobannonce/376080/leder. 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/376080/leder

