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JOBOPSLAG 

Projektleder søges til ”Ung-til-ung Fællesskaber” 

Brænder du for unges trivsel, er du god til at engagere unge i at skabe deres eget 
frivilligmiljø for unge, og kan du se dig selv, som en initiativrig projektleder med 

overblik og gode formidlingsevner?  

Så er det måske dig, vi søger i Stevns Frivillighedscenter 
 
Om Stevns Frivillighedscenter 
I Stevns Frivilligcenter brænder vi for at styrke og udvikle frivilligheden og medborgerskabet på Stevns.  
 
Vil du være en del af vores team og være hovedkraften i at skabe et nyt og attraktivt frivilligmiljø for unge 
på Stevns? Vil du være med til at gøre vejen endnu lettere for unge, som oplever ensomhed eller psykisk 
sårbarhed til også at blive en del af det frivillige fællesskab sammen med andre unge? 

 
Om jobbet 
”Ung-til-ung Fællesskaber” er et 3-årigt projekt for unge 14-25 år, der bor på Stevns. Projektet består af 3 

hovedindsatser: 1) Etablering af en frivillig cafe i Stevns Frivillighedscenter for og med unge. 2) Brobygning 

mellem de unge og vores lokale foreninger samt 3) Brobygning mellem socialpsykiatriens ungeværested og 

frivillig cafeen. 

Dine opgaver er:   

• Opstart, udvikling og drift af projektets tre hovedindsatser 

• Rekruttering af unge til frivilligcafeen i samarbejde med unge og relevante samarbejdspartnere  

• Facilitering af Frivilligcafeens ugentlige møder og støtte de unge i at ideudvikle og udvælge 

frivilligprojekter, som de gerne vil engagere sig i sammen og/eller tilbyde ad hoc frivillig hjælp til 

lokale foreninger.  

• At føre dokumentation for indsatsernes resultater, udfordringer og mulige perspektiver.  

• At være projektleder med ansvar for projektstyring, afrapportering og budget. 

• At være en del af teamet i Stevns Frivillighedscenter, hvor vi løfter opgaver i fællesskab.  

 

Om dig  
• Du har en relevant uddannelse og erhvervsmæssig baggrund, gerne erfaring med projektledelse 

og/eller frivilligt arbejde 

• Du brænder for at arbejde med unge og møder unge med anerkendelse og en tro på, at alle har 
noget at bidrage med.  

• Du har erfaringer med at facilitere udviklingsprocesser, skabe inddragelse og engagement.  

• Dine samarbejdsevner er gode og kan formidle klart både mundtligt og skriftligt. 

• Du har en høj grad af selvstændighed og evne til at sikre fremdrift i dit arbejde. 
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• Du trives i en lille organisation, hvor vi er sammen om at udvikle og skabe Stevns Frivillighedscenter 
og i at spille hinanden gode.  

• Som person er du imødekommende, lyttende og god til at motivere andre og skabe begejstring 
omkring dig.  

 

Praktisk 
 
Stillingen er en 3-årig projektstilling på 37 timer med start 5.jan. 2023 til 31.dec. 2025.  

Arbejdsstedet er Stevns Frivillighedscenter, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev.  

Arbejdstiden er fleksibel med undtagelse af en enkelt fast ugentlig arbejdsdag, hvor du faciliterer Frivillig 

Cafeen i eftermiddag/aften-timer. Der kan forekomme week-end-arbejde.  

For yderligere information om stillingen og/eller projektbeskrivelse, skriv en mail til daglig leder Lena 

Bjerrum Bach på kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk eller ring på tlf. 6113 1274.  

Ansættelse og løn efter gældende overenskomst mellem kommuner og relevant faglig organisation.  

Ansøgning og CV i pdf sendes til kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk 

Frist for ansøgning: 28.10. 2022 kl.12 

Der afholdes jobsamtaler 9.nov. 2022, evt. med anden samtale i uge 46 
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