Fællesskabsguide og socialformidler for unge og frivillige i Esbjerg
Brænder du for at arbejde i den frivillige verden? Har du erfaring med at arbejde med
unge? Har du lyst til at udvikle en ny indsats, der kan hjælpe unge ensomme ind i frivillige
fællesskaber? Så er du måske lige den kollega, vi søger i Frivillighuset Vindrosen.
Frivillighuset Vindrosen er paraplyorganisation for 165 frivillige sociale foreninger i
Esbjerg Kommune. Vi understøtter og fremmer deltagelsen i de frivillige fællesskaber, vi
styrker de lokale fællesskaber og understøtter helhedsorienteret sociale indsatser ved at
bygge bro mellem foreninger, kommune og andre relevante aktører.
Fra 2023 sætter vi på tværs af vores indsatser fokus på at afhjælpe ensomhed blandt unge.
Derfor søger vi en fællesskabsguide på 30 timer med særlige kompetencer inden for
arbejdet med unge og det lokale foreningsliv.
Arbejdsopgaver omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afholde afklarende samtaler med svær ensomme unge
Støtte og guide ensomme unge til afhjælpende tilbud og/eller ind i nye fællesskaber
Støtte op om de unges fastholdelse i fællesskaber
Opbygge og vedligeholde samarbejdsrelationer med andre lokale og nationale
aktører, der deltager i nyt udviklingsprojekt ”Unge & Ensomme”
Opbygge og ajourføre database over lokale sociale aktivitetstilbud (Socialkompas)
Udbrede kendskabet til fællesskabsguiden og Socialkompas via sociale medier,
hjemmeside og oplæg
Sekretariatsbetjening og praktisk arbejde
Foreningsservice og -vejledning

Ønskede kvalifikationer:
•
•
•

Skal have erfaring med at arbejde med unge
Skal kunne se potentiale i unge, der mistrives, og bidrage til, at den unge ser
muligheder for sig selv og ikke kun begrænsninger
Skal helst have erfaring med at afholde samtaler med mennesker, der oplever eller
har oplevet at stå i en svær livsposition
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•

•

•
•
•
•
•

Skal kunne trives i at være en del af et udviklingsprojekt, hvor alle svarene ikke er
givet på forhånd, men hvor de bedst mulige løsninger for at mindske ensomhed
blandt unge, skal afsøges og testes
Skal kunne se sig selv som en fremtrædende aktør, der arbejder for at sætte unges
ensomhed på dagsordenen lokalt og bidrager til at et stærkt lokalt partnerskab
rundt om unge der føler sig ensomme
Skal have erfaring med frivilligt arbejde
Skal have lyst til og blik for at samarbejde på tværs af sektorer
Skal have flair for – gerne erfaring med – at anvende IT-værktøjer og IT-systemer
Skal kunne arbejde både selvstændigt og løse opgaver i samarbejde med kollegaer
Skal have gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

Ansættelsesforhold:
Stillingen er på 30 timer pr. uge og der forekommer arbejde om aftenen og evt. i
weekenden. Din arbejdsplads vil være Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg.
I praksis vil din funktion kræve, at du er fleksibel i forhold til arbejdstider og sted. Du vil
også være ude, hvor de unge færdes og være kontaktbar, når foreningerne har brug for dig.
Løn efter HK-overenskomst og rammevilkår. Vi er ikke lønførende.
Ansættelse fra d. 1. januar 2023.
Ansøgning
For yderligere information henvises til daglig leder, Britt Schak Hansen, tlf. 30 35 13 33.
Ansøgning og CV sendes til daglig leder pr. e-mail: britt@vindrosen-huset.dk.
Ansøgningsfristen er den 14. november kl. 8.
Ansættelsessamtaler afholdes den 17. november.

