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Genopslag 

 
Skab noget stort: Bliv projektmedarbejder på Storebror Storesøster-indsatsen i 

Børns Voksenvenner 
 
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge i en tid med identitetsdannelse og 
udvikling? Børns Voksenvenners områdekontor på Fyn søger en projektmedarbejder, der kan 
hjælpe med at udbrede vores succesfulde indsats Storebror Storesøster. Siden 2016 har indsatsen 
kørt i Nordjylland, og erfaringerne viser stor begejstring blandt de frivillige såvel som børn og 
forældre. Vi skal nu opstarte indsatsen på Fyn, 
 
Stillingen er på 15 timer om ugen med mulighed for flere timer i efteråret 2019. Det er en 
tidsbegrænset stilling fra september 2019 til den 28. februar 2022.   
 
Børns Voksenvenner er en frivillig landsdækkende organisation, som skaber venskaber mellem 
børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for 
et barn. Disse venskaber bygger på fælles oplevelser, engagement og respekt for hinanden.  
Børns Voksenvenner rekrutterer og godkender frivillige voksne, godkender børn og familier samt 
matcher og støtter op om venskaberne. 
 
Du får ansvaret for at understøtte udbredelsen af Storebror Storesøster-indsatsen herunder 
netværksskabende aktiviteter på tværs af venskaberne. 
 
Det er et krav, at du er i gang med/eller har en social-, børne- eller sundhedsfaglig uddannelse af 
mindst tre års varighed. Som led i den ansættelse, skal du desuden gennemføre Børns 
Voksenvenners obligatoriske matcheruddannelse. 
Der må forventes en del kørselsaktivitet samt i perioder en del aften og weekendarbejde. 
 
Er du en person der er: 

• god til formidling mundtligt og skriftligt på alle niveauer 
• god til at skabe netværk 
• samarbejds- og rådgivningskompetent 
• vant til at være selvkørende 
• nytænkende og kan være med til at videreudvikle Børns Voksenvenner på Fyn 
• i besiddelse af psykisk robusthed og rummelighed 

http://www.xxxxxxxxx.dk/
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Du har ligeledes: 

• erfaring med frivilligt socialt arbejde eller lignende 
• egen bil til rådighed 
• gerne kompetencer og interesse for brug af digitale medier 

Vi tilbyder: 

• Spændende og alsidige arbejdsopgaver 
• Dygtige og engagerede kollegaer 
• En arbejdsplads i konstant faglig udvikling 
• Et spændende og udfordrende arbejde med stor grad af selvstændighed under ansvar 
• Intern supervision 

Børns Voksenvenners områdekontor på Fyn har base i Odense. Ønsker du at vide mere om 
stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Lotte Lisbeth Pedersen på e-mail: 
llp@voksenven.dk eller tlf. 2834 1876. efter den 5. august på grund af ferie. Der kan fremsendes 
en rammebeskrivelse for projektet. 
 
Du kan læse mere om Børns Voksenvenner og Storebror Storesøster-indsatsen på 
www.voksenven.dk  
 
Forventet tiltrædelse september/oktober 2019. Løn efter aftale.  
 
Forud for ansættelsen indhentes børneattest, straffeattest og evt. referencer. 
Ansøgningsfrist onsdag den 8. september 2019 kl. 12.00. 
Der afholdes samtaler mandag den 16. september fra kl. 15.00 
 
Ansøgningen sendes til områdekontoret på mail: llp@voksenven.dk 
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