
 

 

Vil du hjælpe frivillige  
med at hjælpe unge ud af ensomhed? 
 

Vi søger dig, der kan hjælpe vores dygtige og engagerede lokale frivillige – så de til gengæld 
kan hjælpe flere unge ud af ensomhed. En af vores dygtige organisations- og 
lokalkonsulenter har skiftet arbejdsopgaver i organisationen, så vi søger hendes afløser: 
Dig der har mod på et job, der indeholder meget kontakt med frivillige fra hele landet, som 
skal have hjælp og sparring. Jobbet indeholder også kursusadministration og evaluerings- 
og dokumentationsarbejde samt rekruttering, metodeudvikling og diverse administrative 
opgaver.  
 

Om stillingen 
Du bliver en del af lokalenheden på vores sekretariat i København, hvor I er fem ansatte: 
lederen af enheden og to lokalkonsulenter samt to studenter. I står for at hjælpe vores 
lokale frivillige i de p.t. 24 lokale foreninger og tværgående grupper og udvalg. Det gør I 
rigtig meget over mail og telefon, men også ved at tage rundt og være med på 
frivilligmøder, ved at skrive guides, stå for fondsansøgninger, hjælpe med 
frivilligrekruttering, stå for kursus-logistik og ved at undervise og sparre med både de 
lokale formænd, kasserere og kommunikations-ansvarlige.  
 
I din stilling kommer arbejdet med at drive vores interne uddannelsesaktiviteter også til at 
fylde en del. Du refererer i det daglige til lederen af enheden, men får dine egne 
ansvarsområder, som vi forventer, at du tager styringen på. Der er en høj grad af 
fleksibilitet og selvledelse – men også kultur for sparring og tæt samarbejde med de øvrige i 
enheden.  
 

Om dig 
Vi søger efter ”den rigtige person”, så din baggrund er ikke nødvendigvis så vigtig, og vi 
afgør den endelige opgavefordeling i teamet, når vi har fundet den rigtige kandidat. Dog er 
disse kompetencer vigtige for os: 
 

 Du kan etablere gode samarbejdsrelationer med unge frivillige – så du kan hjælpe 
dem med at drive tilbud efter Ventilens værdier, metoder og retningslinjer.   

 Du trives med skriftlige opgaver – uanset om det handler om at besvare mails, skrive 
guides, opdatere hjemmeside eller formulere en evalueringsrapport. 

 Du har sans for og har måske tidligere arbejdet med evaluering og dokumentation af 
indsatser der minder om vores.  

 Du trives med at strukturere, prioritere og planlægge dit arbejde og med at justere 
planen løbende, når der er dukker en uforudset opgave op. For det gør der tit. 

 Du har prøvet organisationsarbejde før og kan både læse, forstå og forklare en 
vedtægt – og lære andre, hvordan man skriver et godt årsmødereferat.  

 Du har det fint med, at stillingen indebærer rejseaktivitet - også i aftentimer og 
weekender i forbindelse med møder med de frivillige. Det vil være en fordel, hvis du 
har arbejdet med eller har interesse for kommunikations- og synlighedsarbejde, da 
en stor del af vores hjælp til de frivillige også handler om det.   



 

 
 
 

 
Hvad tilbyder vi? 
Du får et job i en ambitiøs organisation med dygtige kolleger og højt til loftet. I en 
organisation, hvor vi gør en forskel - og hvor du får 300 unge frivillige som medspillere. Du 
refererer i det daglige og faglige til lederen af enheden, men direktøren har det 
overordnede ansvar. Og du kommer til at have stort selvstændigt ansvar. 

Det er en fuldtidsstilling som fastansat, hvor der er meget at lave – også nogle gange 

udenfor almindelig arbejdstid, men hvor vi går op i at fleksibiliteten går begge veje. 

Kontrakt og løn forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Vi er ikke lønførende, 
men tilbyder en løn, du kan leve af, og supplerer med fleksibilitet, betalt frokostpause og fri 
telefon.   

Arbejdet kommer primært til at foregå på vores sekretariat på Ny Kongensgade i 
København – men der vil også være møder og aktiviteter andre steder i landet, og mulighed 
for hjemmearbejde i et vist omfang.  

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. november 2021. 

Yderligere oplysninger 
Vores hjemmeside fortæller det meste om os som organisation – så klik endelig ind på 
www.ventilen.dk og læs mere. Og du kan også finde os på både Facebook, Twitter, 
Instagram og LinkedIn. 

Har du mere konkrete spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Karen, der er leder af vores lokalenhed, på karen@ventilen.dk. 

Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen er fredag d. 10. september kl. 9.00 – vi indkalder løbende til samtale og 
forventer at afholde de første i uge 37-38, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.  

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk på job@ventilen.dk. Vi vil gerne se ansøgning og 
CV sendt som én samlet fil. 
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