Vil du gøre en forskel for unge og styrke dine evner som koordinator og facilitator?
Det Sociale Netværk søger tre selvstændige frivilligkoordinatorer i hhv. Ribe Stift, Helsingør Stift og
Lolland-Falster Stift til projekt mindU, der er et tilbud til præster, som ønsker at arbejde med mental
trivsel blandt deres konfirmander.
Som koordinator har du kontakten til projektets frivillige, og du står for at afholde workshops om
psykisk sårbarhed og mental trivsel som led i konfirmationsforberedelsen. Du får ansvaret for at
rekruttere og skabe en frivilliggruppe af unge, der har haft psykisk sårbarhed inde på livet, enten selv
eller som pårørende.
Vi har gode erfaringer med, at de personlige historier parret med skræddersyede workshops giver et
unikt rum til at reflektere over og arbejde med områder relateret til mental trivsel. Her får de unge
trygge rammer til at tale om problemer, tanker og udfordringer.
Du kommer også til at arbejde med initiativet Unge På Vej, hvor frivillige unge tager ud på skoler og
ungdomsuddannelser og fortæller om psykisk sårbarhed.

Dine arbejdsopgaver består i at:
•
•
•
•
•

arrangere og facilitere mindU workshops i dit stift
afholde frivilligmøder en gang om måneden
have løbende kontakt med præster i dit stift og udbrede kendskabet til mindU
deltage i træningsweekender for de frivillige samt halvårlige koordinatordage i København
planlægge events eller andre oplysningsarrangementer for Unge På Vej i samarbejde med
projektlederen og de andre koordinatorer.

Om dig:
•
•
•
•
•
•

Det er en stor fordel, hvis du har indblik i frivilligt arbejde, og hvis du har enten
personlig eller faglig interesse i psykisk sårbarhed og mental trivsel.
Du har erfaring med at arbejde med unge.
Du er i stand til at skabe en god og tillidsfuld kontakt til de frivillige, og du formår at
sætte grænser på en respektfuld måde.
Du kan arbejde selvstændigt og har masser af gå-på-mod.
Du ønsker et givende studiejob, der giver mening.
Du skal kunne arbejde op til 15 timer om ugen med start den 1. marts 2019.

Som koordinator vil du indgå i et tæt samarbejde med koordinatorerne fra de andre stifter
og med projektlederen og få løbende sparring både til afholdelse af workshops og til
rekruttering og motivering af dine frivillige. Projekt mindU styres fra Det Sociale Netværks
hovedkontor i København, men koordinatorerne arbejder lokalt i deres stift, enten
hjemmefra eller hos det nærmeste headspace center. Arbejdet vil komme til at indeholde
en del rejser til København og rundt omkring i landet.

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 øge kendskabet til trivsel og psykisk sundhed. Foreningen står blandt andet
bag rådgivningsinitiativet headspace og har et korps af frivillige unge, der tager rundt på landets
uddannelsesinstitutioner og fortæller om deres erfaringer. Læs mere på www.detsocialenetvaerk.dk.

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektleder Camilla Uhrskov Bank på telefon 2459 0040 eller på
mail cub@detsocialenetvaerk.dk. Hvis det lyder som et job for dig, så send os en ansøgning og CV
senest fredag den 1. februar 2019 til job@detsocialenetvaerk.dk.
Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set opslaget.
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