
 

 

 
 

Bliv projektmedarbejder på Storebror Storesøster-indsatsen i Børns 

Voksenvenner 
 

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge? Er du god til at skabe overblik og kan du 

lide at have en alsidig arbejdshverdag? Så er du måske vores nye projektmedarbejder på vores 

Storebror Storesøster-indsats. Vi søger en person med drive og begejstring, der kan samle op på 

og kickstarte vores Storebror Storesøster-indsats. 

 

I Børns Voksenvenner skaber vi venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige 

voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn. Børns Voksenvenner rekrutterer og 

godkender frivillige voksne, godkender børn og familier samt matcher og støtter op om 

venskaberne.  

 

I Storebror-Storesøster-indsatsen skaber vi venskaber mellem unge i alderen 11-15 år og yngre 

voksne i alderen 20-35 år. Indsatsen har kørt siden 2016 og erfaringerne er positive blandt de 

frivillige såvel som unge og forældre. Vi tror på, at projektet har et stort potentiale, som vi gerne 

vil indfri. Vi skal derfor øge indsatsen på landsdækkende niveau og du vil som 

projektmedarbejder have det overordnede ansvar for at udbrede indsatsen på landsplan.  

 

Du bliver tovholder på fundraising til projektets videre forankring og ansvarlig for at 

afrapportere til projektets bidragsydere. I tæt samarbejde med vores områdeledere skal du 

inspirere og motivere vores lokalforeninger til at rekruttere frivillige storebrødre og storesøstre 

og igangsætte netværksskabende aktiviteter på tværs af venskaberne. Du vil også arbejde tæt 

sammen med vores kommunikationsmedarbejder om en øget synlighed af og kendskab til 

tilbuddet blandt unge i målgruppen. Derudover vil vi gerne, at kommuner og virksomheder får 

et bedre kendskab til projektet.  

 

Vi søger dig, der:  

• Er analytisk anlagt og kan undersøge muligheder og barrierer for vores indsats 

• Har erfaring med fundraising  

• Er en god formidler mundtligt og skriftligt 

• Har erfaring med frivilligt socialt arbejde eller lignende 

• Har flair for at bruge IT-værktøjer og gerne sociale medier 

 



   

 

I Børns Voksenvenner bliver du:  

• En del af en lille NGO med en flad struktur og hvor vi er afhængige af at hjælpe hinanden i 

et tæt samarbejde 

• En vigtig brik i teamet, og får indflydelse på foreningens løbende udvikling 

• Ansat i nogle fleksible rammer, hvor du i høj grad selv tilrettelægger din arbejdsdag 

• Klædt på til at forstå vores kerneopgaver på matcheruddannelsen den 5.-6.november 
2021 i København. 

 

Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer om ugen og der må forventes nogen kørselsaktivitet 

samt aften og weekendarbejde. Stillingen er tidsbegrænset til 9 måneder, men der er mulighed 

for forlængelse, hvis vi sammen med dig har succes med fundraising til at fortsætte projektet.  

 

Stillingen er landsdækkende med base på vores kontor i Aarhus. Vi vil dog prioritere den rigtige 

kandidat højt, så geografien er ikke altafgørende.  

 

Ansøgning og ansøgningsfrist  

Send en motiveret ansøgning samt CV til job@voksenven.dk senest den 3. oktober 2021 og skriv 

venligst: “Projektmedarbejder til Storebror Storesøster” i emnefeltet.  

 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og vi afholder derfor løbende samtaler, indtil vi har 

fundet den helt rigtige projektmedarbejder. Forud for ansættelsen indhentes børneattest, 

straffeattest og referencer. Samtaler afholdes i Aarhus eller København efter aftale.  

 

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Pia Holmen 

Christensen på telefon 28 80 39 20 eller mail phc@voksenven.dk.  

 

 

Om os – vi gør små smil større 

 

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, selvværd og dermed mod på nye udfordringer.  

 
Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk  

– eller følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Voksenvenner 
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