
 

 

 

Red Barnet Ungdom søger pr. 1.5.2017 en projektkonsulent (37 t/uge) til kontoret i Århus 

 

Kan du være det bankende hjerte i Red Barnet Ungdoms arbejde i Jylland? Kan du sørge for gode rammer for 

de mange hundrede frivillige og børn, der deltager i vores sociale aktiviteter rundt om i Jylland? Og kan du 

sikre, at vi når vores målsætninger i hele Jylland? Så er du måske vores nye projektkonsulent! 

 

Red Barnet Ungdoms frivillige driver læringscafeer, klubber og hjemme-lektiehjælp for udsatte børn. 

Desuden har vi aktiviteter på asylcentre, kolonier og venskabsgrupper for flygtningebørn. Vi laver også 

oplysning om mobning og har masser af løbende kampagner, uddannelsesdage og sociale aktiviteter. I det 

jyske har vi pt aktiviteter i Århus, Ålborg, Esbjerg, Frederikshavn, Horsens, Randers, Vejle, Jelling og flere 

på vej. 

 

Som projektkonsulent kommer du til at fungere som daglig leder (uden personaleledelsesansvar) af vores 

sekretariat i U-huset i Århus, hvor der er ansat 2 studenter og en praktikant. Desuden vil du have ansvar for 

vores student i Ålborg. Du vil skulle arbejde tæt sammen med lokalforeningerne i især Århus og Ålborg, 

samt andre ledende frivillige i hele Jylland. Desuden vil du skulle koordinere tæt med program- og 

projektansvarlige kolleger på sekretariatet i København og du vil referere til projektchefen, som også sidder 

i København. Du får en vigtig rolle i at styrke det sociale og faglige sammenhold på tværs af Red Barnet 

Ungdoms forskellige indsatser og landsdele. Du skal derfor have store evner som koordinator og kunne 

sørge for, at samarbejdet mellem ledende frivillige, sekretariatet og eksterne samarbejdspartnere fungerer 

optimalt. 

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være at: 

 Understøtte at vi når vores aktivitetsmål i Jylland 

 Opdyrke nye samarbejder med kommuner, skoler og asylcentre og indgå samarbejdsaftaler. 

 Hjælpe og udvikle lokalforeninger i Jylland 

 Bidrage til afrapportering, evaluering og evt. fundraising 

 Rekruttering, introduktion, fastholdelse og kompetenceudvikling af frivillige og lokalforeninger 

 Praktisk ansvarlig for større nationale arrangementer i Århus ca. 1-2 gange årligt og for at Århus 

kontoret generelt fungerer praktisk såvel som socialt. 

 

Dine kvalifikationer: 

 Du har en relevant uddannelse, f.eks. fra universitetet, eller lærerseminariet 

 Du har erfaring med projektledelse, frivilligt foreningsarbejde og fagligt indblik i børneområdet 

 Du har f.eks. 1-3 års erhvervserfaring fra en NGO, en kommune, eller lign. 

 Du er struktureret, opsøgende, kan jonglere mange bolde i luften og samarbejde med mange 

forskellige mennesker, både kolleger, frivillige og eksterne samarbejdspartnere. 

 Du skal trives med at arbejde meget selvstændigt og med faglig sparring på distancen.  

 

Vi tilbyder: 



 

 

 Sjovt, energisk og meningsfuld arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø  

 Alsidige arbejdsopgaver og bred kontaktflade  

 Ansvar og udviklingsmuligheder 

 

Løn, arbejdstid m.v. 

Stillingen er 37 timer ugentligt. Du skal være åben for en løbende ændring af stillingsindholdet alt afhængigt 

af projektfinansiering.  Arbejdssted er U-huset i Klostergade i Århus. Vi forventer, at du er fleksibel i forhold 

til aften- og weekendarbejde, da du vil skulle holde møder med en række forskellige frivillige.  Løn i henhold 

til intern ansættelsespolitik og afhængig af uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, ca. 32.000 kr./md. 

inkl. pension. 

 

Ansøgningsfrist er søndag d. 5. marts 2017. Samtaler finder sted i uge 12 i Århus. Tiltrædelse senest 1. maj 

2017.  

 

Ansøgningsprocedure: 

Du skal sende to ting til os: 1) en video på max 2 minutter med kort præsentation af dig og hvad du kan 

bidrage med til stillingen (f.eks. optaget med en telefon) 2) navn, kontaktinfo, CV og ansøgning i én samlet 

fil. Begge dele sendes i en mail til ansoegning@redbarnetungdom.dk. Skriv ÅRHUS i emnefeltet. 

 

Har du konkrete, relevante spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Projektchef Astrid 

Engberg på 5164 9824. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen.  

 

Om Red Barnet Ungdom: 

Red Barnet Ungdom er en frivillig social ungdomsorganisation med 3500 medlemmer og ca. 1200 

aktive frivillige mellem 15 og 30 år. Red Barnet Ungdom arbejder gennem frivilligt baserede aktiviteter 

for at styrke børn og unges rettigheder med et stærkt værdimæssigt afsæt i FN’s Børnekonvention. 

Bestyrelsen stiller høje krav til alle ansattes vilje og evne til at arbejde inddragende og anerkendende med 

organisationens frivillige. Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne på Red Barnet Ungdoms 

sekretariat, med p.t. 20 ansatte, er ca. 30 år. Læs mere om Red Barnet Ungdom på 

www.redbarnetungdom.dk 
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