
Koordinator til nyt projekt med frivillige bisiddere og økonomiske rådgivere 

Frivilligcenter Albertslund søger en koordinator til en tidsbegrænset deltidsstilling, som får ansvar for at etablere 

og drive et projekt med et frivilligkorps af bisiddere og økonomiske rådgivere samt at få projektet forankret på 

frivillige hænder på sigt. 

Projektet har til formål at bidrage til værdighed og yde støtte til mennesker i socialt udsatte positioner i 

Albertslund Kommune for hvem, mødet med systemet er forbundet med utryghed, udfordringer, 

forståelsesproblematikker eller samarbejdsvanskeligheder. 

Dine arbejdsopgaver: 

• Afholdelse af samarbejdsmøder med relevante aktører – herunder Udsatterådet i Albertslund, som er 

projektpartner 

• Rekruttering af frivillige 

• Informationsmøder, PR og annoncering 

• Samtaler med borgere, som ønsker en bisidder eller økonomisk rådgivning 

• Afholdelse af uddannelse og supervision af frivillige (ekstern underviser er en mulighed) 

• Koordinering mellem frivillige og borgere 

• Evaluering og dokumentation 

• Udarbejdelse af forankringsplan 

Om dig: 

• Du har en socialfaglig profil 

• Du har erfaring med frivilligt socialt arbejde og er god til at engagere og motivere frivillige 

• Du har gerne viden om projektets målgruppe 

• Erfaring med supervision er et plus men ikke et krav 

• Du kan arbejde selvstændigt og har masser af gå-på-mod 

• Du er empatisk og møder mennesker i øjenhøjde 

• Du er i slutningen af dit studie, nyuddannet, pensionist eller et sted derimellem 

Vi er: 

Frivilligcenter Albertslund er en selvstændig forening, som arbejder for at bygge bro mellem foreninger, 

fællesskaber, borgere og frivillige ildsjæle i Albertslund. Det gør vi ved at støtte, synliggøre og udvikle frivillighed 

og foreningslivet i Albertslund. Frivilligcenter Albertslund er borgernes indgang til det frivillige sociale arbejde, og 

vi brænder for at skabe gode rammer og aktiviteter for lokale fællesskaber, frivillighed, foreningslivet og udsatte 

og sårbare borgere. 

Stillingen: 

Arbejdsstedet er Frivilligcenter Albertslund, Bygangen 25, 1. sal, 2620 Albertslund. Stillingen er en deltidsstilling 

på 10-15 timer afhængig af anciennitet. Arbejdstiden er fleksibel.  

Ansættelsen er tidsbegrænset og ønskes besat den 1. september 2020 eller snarest derefter. Ansættelsen løber 

frem til 30. juni 2021 med mulighed for forlængelse, hvis projektet opnår ny finansiering. 

Du bliver en del af en lille arbejdsplads i udvikling, hvor vi tilstræber at møde hinanden og husets brugere med 

godt humør og fleksibilitet. 

Nærmere spørgsmål til stillingen kan rettes til leder Signe Aagaard på mail: signe@frivilligcenter.nu eller telefonisk 

i uge 32 på 27 78 97 93. 

Frister: 

Ansøgning samt relevante bilag mailes til signe@frivilligcenter.nu senest torsdag 

den 6. august klokken 12. Samtaler forventes afholdt i uge 34. 
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