
 

Bliv praktikant i Red Barnet Ungdoms rollemodelsprojekt 
’Barnets Ven’ i Jylland 
Vil du have erfaring med socialt udviklingsarbejde for udsatte børn? Er du initiativrig, og har du lyst til at 

arbejde med unge, engagerede frivillige? Så er du måske den, vi leder efter! 

Red Barnet Ungdom søger en praktikant til vores sekretariat i Aarhus i efteråret 2017, der kan indgå i 

arbejdet med vores rollemodelsprojekt ’Barnets Ven’ for socialt udsatte børn. Som praktikant vil du 

primært arbejde med at understøtte den daglige drift af Barnets Ven i vores jyske indsatsbyer. Du vil 

endvidere være ansvarlig for planlægning og facilitering af vores regionale uddannelsesdag i løbet af 

foråret.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

- Rekruttering, introduktion og fastholdelse af nye frivillige 

- Understøttelse af matchprocessen mellem børn og frivillige rollemodeller 

- Sparring med ledende frivillige 

- Relationsarbejde i forhold til lokale samarbejdspartnere og øvrige interessenter 

- Administrative opgaver, som eksempelvis registrering af frivillige og match 

- Bidrage til kvalitetssikring og –udvikling af Barnets Ven 

- Planlægning og facilitering af uddannelsesdag for nye rollemodeller 

 

Dine kvalifikationer: 

- Du er i gang med en videregående uddannelse og interesserer dig for organisationsarbejde og 

sociale indsatser for udsatte børn og unge 

- Du kan indgå i arbejdet med at understøtte frivillige projekter og har en anerkendende tilgang til 

frivillige og kolleger 

- Du er initiativrig, struktureret og trives både med selvstændig opgaveløsning og teamarbejde 

- Du må meget gerne have praktisk indblik i frivilligt foreningsarbejde 

- Du brænder for at facilitere kompetencegivende uddannelse af frivillige  

 

Vi tilbyder: 

- Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden stort ansvar 

- Indsigt i frivillige organisationers sociale arbejde 

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

- ”Verdens bedste sted at være i praktik” (citat: de nuværende praktikanter) 

 

I dit daglige arbejde på kontoret i Aarhus vil du indgå i et mindre team af konsulenter, der arbejder med at 
understøtte Red Barnet Ungdoms lokale projekter i Jylland. Som praktikant refererer du til 
Projektkonsulenten på Barnets Ven i Jylland. Stillingen består af 37 timer ulønnet arbejde. Praktikpladsen 
giver fleksibilitet til eksamenslæsning. Dog forventer vi, at du er fleksibel i forhold til aften- og 
weekendarbejde.  

Praktikperioden er fra onsdag d. 23.8.2017. til d. fredag d. 26.1.2018. Praktikken er ulønnet og vi forventer, 

at du kan meritere dit praktikophold og er SU-berettiget under praktikken.  

 

Der er fælles introdag på sekretariatet i København onsdag d.23.8.2017. 

 



 

Praktikstillingen er 37 timer om ugen, men vi er fleksible, hvis du har studiemæssige forpligtelser under 

praktikken, eksempelvis eksamen. Derimod forventer vi, at du er fleksibel ift. weekend- og aftenarbejde. 

 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 2. april 2017.  

 

Ansøgningsprocedure: Navn, kontaktinformation, relevant CV, relevante eksamenskarakter og kortfattet 

ansøgning sendes i en samlet pdf-fil til nicolas.christiansen@redbarnetungdom.dk 

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du også kontakte Nicolas. 

 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen.  

 

Om Red Barnet Ungdom 

RBU er i vækst, har i dag 3500 medlemmer og ca. 1200 aktive frivillige. Vi vægter integritet i forhold til 
vores værdimæssige afsæt i Børnekonventionen højt. Red Barnet Ungdom ledes af en medlemsvalgt 
bestyrelse, som har ansat et sekretariat med pt. 25 ansatte til at betjene organisationen. 
Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne er ca. 30 år. Læs mere om Red Barnet Ungdom på 
www.redbarnetungdom.dk 
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