
 

 

Områdeleder på Fyn til Børns Voksenvenner 
 
Trives du med at understøtte frivillige og have mange forskellige typer 
opgaver? Vil du være med til at skabe glæde og trivsel hos endnu flere 
børn og unge, og er du desuden udadvendt og en haj til at koordinere? 
Så er du måske vores nye områdeleder på Fyn.    
 
Mange børn i Danmark har en spinkel voksenkontakt og savner en voksen rollemodel og fortrolig. 

Det gør vi noget ved i Børns Voksenvenner. Vi arbejder for at skabe venskaber, som gør en positiv 

forskel for børn ved at give dem øget selvværd og nyt mod på livet. Børns Voksenvenner har 

aktiviteter i omkring 60 kommuner, områdekontorer flere steder i Danmark og et landssekretariat i 

København NV. Vi søger en områdeleder til vores områdekontor i Odense.  

 
Vi søger 
Vi søger en fagligt dygtig, engageret og udadvendt kollega med uddannelse og erfaring inden for 
børne- eller socialområdet. Du får ansvaret for at understøtte vores frivillige på Fyn.  
 
Du skal sikre og styrke Børns Voksenvenners indsats i området med henblik på at rekruttere flere 
frivillige, heriblandt voksenvenner og matchere. Dine fornemmeste opgaver bliver at bistå og styrke 
nuværende lokalforeninger, understøtte aktiviteter og at øge kendskabet til Børns Voksenvenner i 
hele området. I Børns Voksenvenner har vi en enestående høj kvalitet i vores matchning af børn 
med voksenvenner, som du skal sikre og udvikle i tæt samarbejde med de frivillige matchere. Det 
er derfor nødvendigt, at du trives med at have mange selvstændige opgaver og er både 
opsøgende og udadvendt. 
 
Du bliver en del af en ambitiøs, frivillig landsdækkende organisation i fremgang. Dit ansvar bliver at 
understøtte det frivillige arbejde i dit geografiske område, så Børns Voksenvenner kan gøre en 
forskel for endnu flere børn i Danmark.  
 

Dine konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være at: 
• understøtte områdets lokalforeninger og matcherteams, herunder faglige og organisatoriske 

spørgsmål og udfordringer 

• bistå områdets frivillige med matchopgaver  

• tilbyde supervision og rådgivning af matchere i området 

• være aktiv i og understøtte rekruttering af nye frivillige matchere og voksenvenner 

• udbyde og afholde introforløb for nye voksenvenner i tæt samarbejde med de lokale 

matchere 

• bistå med den løbende opfølgning på venskaber i området  

• invitere til og afholde ERFA-møder i området.  

• bistå områdets lokalforeningers indsamling af straffeattest og børneattest samt evt. 

telefonbesvarelse i alm. kontortid 

• have ansvar for områdets økonomi og budget 

• søge lokale sponsorer, lokale fonde, virksomheder om donationer og offentlige kommunale 

midler  



 

 

• varetage udgifter ved lokale events, herunder mødeaktivitet, informationsevents etc.  

• udarbejde rapporter til offentlige myndigheder, fonde, institutioner mv.  

• gennemføre informationsmøder og opmærksomhedsskabende aktiviteter i tæt samarbejde 

med lokalforeninger i området. 

 

Vi forventer, at du: 

• har en relevant social- eller børnefaglig baggrund som fx socialrådgiver, lærer eller pædagog  

• har kendskab til og gerne erfaring fra en frivilligorganisation – gerne fra lignende stilling   

• evner både at udtænke ideer og udføre i praksis 

• er en menneskekender, er positiv og kan arbejde selvstændigt 

• er effektiv og grundig og arbejder systematisk med dine opgaver   

• er velskrivende, har et godt kendskab til MS Office, flair for IT og gerne erfaring med sociale 

medier.  

 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder en spændende stilling i en ambitiøs forening i stor udvikling. Du bliver en del af vores 

fælles sekretariat, hvor alle arbejder med stort ansvar og hvor der er gode muligheder for personlig 

og faglig udvikling. Du indtræder i et team med fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som alle 

arbejder målbevidst for at gøre en forskel for børn og unge. Vi er pt. ved at lokalisere et 

arbejdssted i Odense.  

 

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Der vil forekomme arbejdstid uden for normal kontortid. 

Arbejdstiden er røgfri. Du skal kunne stille bil til rådighed.  

 

Ansøgning og ansøgningsfrist 

Motiveret ansøgning med CV samt evt. anbefalinger/referencer fremsendes snarest muligt og 

senest den 5. april 2020 til job@voksenven.dk Mærk venligst mailen ”Ansøgning områdeleder 

Fyn”.  

 

Samtaler afholdes forventeligt i uge 16. Forventet tiltrædelse er den 1. august 2021 – gerne før. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Pia H. Christensen på 

28803920 eller phc@voksenven.dk.  

 

Vi gør små smil større 
I Børns Voksenvenner er vores vision at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med 
spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og frivillige 
voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og 
etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab 
gennem Børns Voksenvenner kan give børn mere tryghed, selvværd og dermed mod på nye 
udfordringer. 
 
Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk  
– og følg os på Facebook: www.facebook.com/Voksenvenner 
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