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Red Barnet Ungdom søger en Juniorprojektkonsulent (15-20 t/uge) til vores 

indsats Lektievenner! 
 

Har du overblik, og er du god til at prioritere din tid? Har du en faglig interesse i læringsområdet og i at optimere 

vilkårene for udsatte børn? Vil du arbejde med unge engagerede frivillige?  Så er du måske den, vi er på udkig 

efter. Red Barnet Ungdom søger en studentermedarbejder til vores sekretariat i København med opstart fra 1. 

februar 2021.  

 

Som juniorprojektkonsulent på Lektievenner, bliver du en del af Red Barnet Ungdoms læringsindsats “Mod 

på Skolelivet”, som består af læringscaféer på skoler og lektievenner, som støtter elever med skolearbejdet 

med en én-til-én relation. Begge indsatser henvender sig til fagligt og socialt udfordrede elever i folkeskolen. 

Du kommer primært til at arbejde med understøttelse af frivillige i projektet Lektievenner, som vi i det kom-

mende år vil udvide med endnu flere match mellem frivillige og elever. 

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Rekruttering, introduktion, fastholdelse og kompetenceudvikling af frivillige lektievenner  

• Sparring med og understøttelse af frivillige lektievenner 

• Bidrage til målopfyldelse ved opstart af match mellem unge frivillige og henviste elever 

• Opstart af nye skolesamarbejder  

• Bidrage til diverse administrative opgaver såsom registrering af frivillige, afrapporteringer til fonde 

m.m.  

• Du får desuden en vigtig koordinerende rolle mellem frivillige, børn og familier i projektet, samar-

bejdsskoler og ansatte på Red Barnet Ungdoms sekretariat. 

 

Dine kvalifikationer: 

• Du har fagligt, uddannelsesmæssigt eller praktisk indblik i læringsområdet.  

• Du er i gang med en lang videregående uddannelse, og du har minimum halvandet års studietid 

tilbage.  

• Det er en fordel, hvis du har erfaring med projektstyring og frivilligt foreningsarbejde. 

• Du er initiativrig, kan arbejde selvstændigt og evner at samarbejde med mange forskellige menne-

sker.  
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• Du er struktureret, imødekommende og har overblik.  

• Du er god til at motivere andre. 

• Du er anerkendende overfor frivillige og kolleger, og tror på værdien af inddragende processer. 

 

Vi tilbyder:  

• Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden et stort ansvar.  

• Sjovt og energisk arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø.  

• Mulighed for at blive del af en ung organisation i stor udvikling.  

 

Om stillingen 

Bemærk at stillingens indhold kan ændre sig, og det er derfor vigtigt, at du er åben for muligheden for en 

ny opgavesammensætning over tid. 

 

Du vil referere til den ansvarlige projektkonsulent, og du vil indgå i medarbejdergruppen på sekretariatet i 

København. Derudover vil du få kollegaer, som er placeret på vores sekretariat i Århus.  

 

Stillingen lyder på 15-20 timer ugentligt. 

 

Lønnen er 133,01 kr./time eksklusiv feriepenge. Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til aften- og week-

endarbejde. Der vil være en grundig introduktion af arbejdsopgaver i forbindelse med din tiltrædelse.  

 

Ansøgningsfrist: er mandag d. 15.  januar 2021 kl. 12:00.  

 

Red Barnet Ungdom ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede 

til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.  

 

Tiltrædelse Mandag d. 1. februar 2021. 

 

Ansøgningsprocedure: 

Du skal sende CV og ansøgning i en samlet fil til: ansoegning@redbarnetungdom.dk. Skriv ”Juniorprojekt-

konsulent Lektievenner, København” i emnefeltet.  

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til projektkonsulent Julie Helqvist på jh@redbar-

netungdom.dk.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Om Red Barnet Ungdom 

RBU er i hastig vækst, har i dag 4.000 medlemmer og ca. 1700 aktive frivillige, som alle er mellem 15-30 år. 

Vi vægter integritet i forhold til vores værdimæssige afsæt i Børnekonventionen højt. RBU ledes af en med-

lemsvalgt bestyrelse, som har ansat et sekretariat til at betjene organisationen med ca. 35 medarbejdere. 

Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne er ca. 30 år. Læs mere om Red Barnet Ungdom på www.redbar-

netungdom.dk. 
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