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Børns Voksenvenner søger koordinerende  
BØRNEFAGLIG MEDARBEJDER 

 
 
Har du faglig indsigt i børne- og ungeområdet, trives du med at uddanne og understøtte frivillige, 
og vil du være med til at skabe glæde og trivsel hos børn og unge? Er du samtidigt udadvendt og en 
haj til at koordinere? Så er du måske vores nye børnefaglige medarbejder til Børns Voksenvenners 
regionskontor i hovedstaden. Stillingen er tidsbegrænset til to år. 
 
Vi søger en pædagogisk/socialfagligt dygtig og engageret medarbejder til vores indsats i hovedstadsområdet. Her 
vil du indgå i et mindre team, der har ansvaret for at danne og understøtte venskaber mellem familier/børn og 
frivillige voksenvenner. Børns Voksenvenner arbejder med forskellige programmer, herunder voksenven-
programmet og storebror/storesøster-programmet. I denne stilling vil du blandt andet få koordinatorrollen for 
disse to programmer, og det er derfor centralt, at du har en stærk faglig viden indenfor børne- og ungeområdet. 
Dertil er det væsentligt, at du trives med at lede og koordinere større eller mindre processer, er en dygtig formidler 
og kan arbejde selvstændigt og ansvarligt med mange forskellige slags arbejdsopgaver. 

 

Dine primære arbejdsopgaver: 
• Screening af ansøgninger fra familier og voksenvenner, telefoninterviews, hjemmebesøg hos familier og 

voksenvenner, samt rapportering 

• Arbejde pædagogisk/socialfagligt omkring selve matchningen af et barn og en frivillig voksenven (dét at 
skabe venskaber), både selvstændigt og i tæt samarbejde med vores frivillige matchere 

• Afholde kurser og supervisionsmøder for frivillige voksenvenner, samt bistå med den løbende støtte af og 
opfølgning på venskaber i området  

• Understøtte rekruttering af forskellige frivillige, såsom frivillige voksenvenner og frivillige matchere 

• Supervision og rådgivning af frivillige matchere 

• Rekrutterings- og oplysningsarbejde via sociale medier, såsom Facebook og Instagram 

 

Vi forestiller os, at du: 
• Har en relevant faglig baggrund som fx socialrådgiver, lærer eller pædagog 

• Kan lede processer med mange bolde i luften, hvor uforudsigelighed til tider er en forudsætning 

• Har kendskab til arbejdet med frivillige og gerne erfaring fra en frivilligorganisation  

• Kan lide at arbejde effektivt, systematisk og selvstændigt med dine opgaver   

• Er en teamplayer og trives med at arbejde i et lille team 

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

• Er udadvendt, empatisk og har godt humør 
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Vi tilbyder en spændende stilling 
I denne stilling får du stort ansvar og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i 
en landsdækkende organisation, der er i stor udvikling, med fagligt dygtige og engagerede kollegaer.  

 

Børns Voksenvenner har lokalforeninger fordelt i hele landet. Sekretariatet har seks regionskontorer (heriblandt 
Børns Voksenvenner Hovedstaden) samt en stabsfunktion i København.  

 

Den ugentlige arbejdstid er 35 timer, og stillingen er tidsbegrænset til to år. Den primære arbejdsplads er 
Bygmestervej 10 i København NV. Der vil forekomme arbejdstid uden for normal kontortid, herunder en del 
arbejdstimer lagt om eftermiddagen og aftenen. Du er selv med til at planlægge din arbejdstid. Arbejdstiden er 
røgfri.  Adgang til bil er et krav. 

 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Send en motiveret ansøgning med CV samt evt. øvrige dokumenter snarest muligt og senest den 15. august 2022 
til job@voksenven.dk. Skriv venligst ”Børnefaglig medarbejder hovedstaden” i emnefeltet.  

 

Vi forventer at afholde samtaler den 24. august, og stillingen ønskes besat snarest muligt. Stillingen udløber den 31. 
juli 2024.  

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte regionskonsulent Maja Nederlund Hansen på 
mnh@voksenven.dk / 28 19 36 25, eller direktør Pia Holmen Christensen på phc@voksenven.dk / 29 20 61 61. 
Bemærk, at Maja har ferie i uge 29, 30 og 31 og Pia har ferie i uge 28,29 og 30.  

 

 

 

 

Om os – vi gør små smil større 
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft 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 giver børn mere 
tryghed, øget selvværd og mod på nye udfordringer. 

 

Læs mere om Børns Voksenvenner på voksenven.dk  

Følg Børns Voksenvenner (nationalt) på Facebook her og Instagram her  

Følg Børns Voksenvenner Hovedstaden på Facebook her og Instagram her 
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