Det Sociale Netværk søger projektleder til landsdækkende initiativ
Har du erfaring med projektledelse, og ønsker du at arbejde med frivillige unge?
Evner du at arbejde både selvstændigt og teamorienteret, og tænker du både strategisk og i praksisnære behov? Så er det dig, vi leder efter.
Det Sociale Netværk søger en projektleder til vores landsdækkende projekt mindU - Tro, Tanker og Trivsel,
hvis formål er at fremme mental trivsel hos unge i konfirmationsalderen. Projekt mindU er et dialog- og undervisningskoncept til præster, der er interesseret i at arbejde med psykisk sårbarhed og trivsel som en central del af konfirmandforberedelsen. Projekt mindU tilbydes i syv af landets stifter.
Dine arbejdsopgaver:
•

Motivere og fastholde projektets team af lokale koordinatorer

•

Tilrettelægge mindU-aktiviteter på landsplan

•

Indgå i strategisk planlægning i forhold til samarbejdspartnere

•

Løbende udvikle mindU-undervisningsmaterialer

•

Rekruttere frivillige

•

Afholde uddannelsesweekender og løbende events i samarbejde med Det Sociale Netværks andre
projekter.

Du har:
•

Kendskab til frivilligområdet

•

Erfaring med sårbare unge

•

Dokumenteret erfaring med at undervise og udarbejde undervisningsmateriale

•

Gode kommunikationsfærdigheder både skriftligt og mundtligt

•

Kompetencer inden for digitale platforme og SoMe

•

En kreativ tilgang til problemløsning

•

Gode samarbejdsevner og kan begå dig i et kirkeligt miljø

•

Et godt humør og er god til at skabe nye relationer.

Stillingen er berammet til 30 timer ugentligt. Send os din motiverede ansøgning senest torsdag d. 6. december til job@detsocialenetvaerk.dk.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne-Mette Nielsen på telefon 41181025.
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Om Foreningen Det Sociale Netværk
Det Sociale Netværk - med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som protektor - arbejder for at sætte fokus på psykisk sårbarhed samt styrke den mentale trivsel og sundhed hos særligt børn og unge. Foreningen har bl.a. et korps af frivillige unge, der tager rundt på landets skoler og ungdomsuddannelser mv. og fortæller om deres erfaringer. Læs mere på www.detsocialenetvaerk.dk eller følg os på Facebooksiden Det Sociale Netværk.
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