
      

 

               

Bliv frivillig projektleder på rollemodelsprojektet Barnets 

Ven 
Har du lyst til at blive en del af en projektledergruppe, hvor du er med til at hjælpe udsatte børn samtidig med 
at du får ledelseserfaring? Lige nu søger vi engagerede frivillige projektledere til Barnets Ven i København. 
  

Barnets Ven er et rollemodelsprojekt, hvor udsatte børn i alderen 6-12 år matches med en sej og 

ressourcestærk frivillig. Som frivillig projektleder følger du rollemodellerne og børnene fra start til slut. Du 

står for at facilitere det første møde mellem barn og rollemodel, og du er derfor med til at etablere 

relationen mellem rollemodel og barn. Som projektleder er du desuden løbende i kontakt med rollemodel 

og barnets familie, og du er derfor med til at sikre, at der skabes en tæt og tillidsfuld relation mellem 

rollemodel og barn, som styrker barnets trivsel og tro på sig selv. 

 

Som projektleder vil du bl.a. være med til at:  

• Afholde introduktionskurser for nye rollemodeller 

• Afholde matchmøder, hvor rollemodel og barn møder hinanden for første gang 

• Understøtte relationen mellem rollemodel og barn ved at agere kontaktperson for op til 10 match  

• At planlægge og afholde fællesarrangementer for alle rollemodeller og børn i din by 

• At planlægge supervision for rollemodeller  

 

Om dig: 

• Du er mellem 20-29 år 

• Du er imødekommende og motiveret for at arbejde sammen med andre projektledere i Red Barnet 

Ungdom 

• Du er ansvarsbevidst og god til at tale med mange forskellige mennesker 

• Du har mulighed for at afsætte 3-6 timer pr. uge til dit frivillige arbejde og binde dig i min. 1 år 

• For at blive frivillig projektleder skal du desuden være medlem af Red Barnet Ungdom (medlemskab 

koster 150 kr. årligt 
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Vi tilbyder:   

• Mulighed for at gøre en forskel for udsatte børn 

• Løbende udvikling af kompetencer bl.a. ved halvårlige uddannelsesdage 

• Erfaring med organisering, planlægning og frivilligledelse 

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

  

 

OM RED BARNET UNGDOM  

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for, at børn og unges rettigheder 

i Danmark bliver taget alvorligt. Red Barnet Ungdom har ca. 4.000 medlemmer og omkring 1.800 aktive 

frivillige mellem 15 og 30 år. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk.  

  

Hvordan bliver jeg projektleder på Barnets Ven? 

Har du lyst til at være med? Så send en ansøgning til sascha@redbarnetungdom.dk Skriv ”Frivillig 

projektleder Barnets Ven” i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist: løbende rekruttering 

  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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