KFUM’s Sociale Arbejde søger en studentermedarbejder med gåpåmod og erfaring samt lysten til i
samarbejde med frivillige i at skabe meningsfyldte aktiviteter for børnefamilier i Kolding.
FÆLLESSKAB giver os følelsen af at høre til – vil du være med til at skabe fællesskab for børnefamilier?
Projektets hovedindsats er at skabe fællesskaber, relationer og aktiviteter for børn og familier, hvor børnenes trivsel
kan være udfordret fordi familierne er i sårbare livssituationer.
Vi søger en studentermedarbejder i en tidsbegrænset stilling med mulighed for forlængelse med opstart hurtigst
muligt og indtil 31. december 2019. Den ugentlige arbejdstid er på 10-15 timer – primært i tidsrummet fra kl. 15-20.
”Børn & Familier i relation” er et metodeudviklingsprojekt, som KFUM’s Sociale Arbejde gennemfører i samarbejde
med Kolding Kommune. Midlerne er bevilliget af VELUX FONDEN.

Dine opgaver består primært i at:
• Planlægge og udføre aktiviteter sammen med frivillige og familier.
• Forberedelse af og koordinering af mødeaftener med familierne.
• Ansvarlig for projektets sociale medier og kommunikationen med potentielle frivillige.
•
Alle opgaver planlægges i tæt samarbejde med projektkoordinator og de frivillige. Arbejdspladsen er i Kolding
kommune.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

er i gang med en socialfaglig uddannelse som eksempelvis lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske
eller lign.
har gode sociale og kommunikative kompetencer og erfaring med at skabe kontakter og indgå i forskellige
samarbejdsformer.
kan arbejde selvstændigt og er i stand til at bede om hjælp
er energisk, udadvendt, positiv og har en åben indstilling til mennesker der er anderledes end dig selv.
er fleksibel i forhold til arbejdstider, som du selv er med til at planlægge. Dog er det fast kl. 16-19.30 når
familierne mødes hver 2. uge.

et tæt samarbejde med projektkoordinator samt deltagelse i relevante kurser i arbejdet med børn og
familier.
et godt arbejdsmiljø.
høj grad af medindflydelse.
fleksible arbejdstider med mulighed for at tilpasse en stor del af tiden selv.
Tiltrædelse hurtigst muligt – tidsbestemt ansættelse frem til 31. december 2019.
Ugentlig arbejdstid på 10-15 timer.
Løn i henhold til KFUM’s Sociale Arbejdes lønregulativ.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 20. maj 2019 kl. 12.
Ansøgning, CV og anden relevant information sendes til kvartervenner@kfumsoc.dk
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Projektkoordinator Ea Særkjær Due på 2056 7769 eller ed@kfumsoc.dk
Læs mere om KvarterVenner på www.kfumsoc.dk/kvartervenner

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. Vi
betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Over 800 ansatte og flere end 2.000 frivillige er
engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom,
sårbare familier og andre, som står udsat. Med omkring 120 institutioner og sociale tilbud er vi en af Danmarks
største sociale diakonale organisationer. KFUM’s Sociale Arbejde er grundlagt i 1918 som en selvstændig
organisation. Læs mere på www.kfumsoc.dk.
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