Vil du gøre en forskel for unge og styrke dine evner som
oplægsholder og facilitator?
Det Sociale Netværk søger en frivilligkoordinator i Århus til projektet Unge På Vej, hvor frivillige unge
tager rundt på skoler, ungdomsuddannelser og til konfirmationsforberedelse og holder oplæg om
psykisk sårbarhed og trivsel. De unge frivillige, der er med i projektet, har alle en personlig historie
om at være sårbar, og tanken er, at når unge møder unge, der tør dele deres historier, så bliver det
nemmere at tale om problemer og søge hjælp.
Som frivilligkoordinator vil en stor del af dine opgaver være at motivere og fastholde de frivillige.
Derudover skal du booke, koordinere og facilitere de frivilliges oplæg i og omkring din by. Samt
afholde workshops om mental trivsel for unge sammen med de frivillige.

Dine arbejdsopgaver:
•
•

Afholde frivilligmøder en gang om måneden
Arrangere bookninger af oplæg og workshops i forbindelse med Det Sociale Netværks
forskellige projekter

•
•

Afholde workshops om mental trivsel i samarbejde med de frivillige
Planlægge events eller andre oplysningsarrangementer for Unge På Vej

Om dig:
•
•
•
•
•
•

Det er en stor fordel, hvis du har indblik i frivilligt arbejde, og hvis du har enten personlig eller
faglig interesse i psykisk sårbarhed og mental trivsel
Erfaring med at arbejde med unge er en fordel
Du er i stand til at skabe en god og tillidsfuld kontakt til de frivillige, og du formår at sætte
grænser på en respektfuld måde
Du kan arbejde selvstændigt og har masser af gå-på-mod
Du er måske studerende (pædagogik, kommunikation, religion, psykologi osv.) eller noget
helt andet. Vi hører gerne fra dig uanset din baggrund og uddannelse
Du skal kunne arbejde cirka ti timer om ugen med start den 1. februar 2017

Leder du efter et studiejob, hvor du er med til at gøre en forskel for unge, hvor du styrker dine
kompetencer som facilitator og oplægsholder, og derved opkvalificere dit CV, så send os en
ansøgning senest tirsdag den 16. august 2017 til mh@detsocialenetvaerk.dk. Har du spørgsmål, kan
du kontakte Maja Østergaard Hansen på 3131 7624. Vi afholder samtaler i uge 34.
Om Foreningen Det Sociale Netværk
Det Sociale Netværk - med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som protektor - arbejder for at sætte
fokus på psykisk sårbarhed samt øge kendskabet til trivsel og psykisk sundhed. Foreningen har bl.a. et korps af
frivillige unge, der tager rundt på landets skoler og ungdomsuddannelser m.v. og fortæller om deres erfaringer.
Læs mere på www.detsocialenetværk.dk eller følg os på Facebook siden Det Sociale Netværk.

