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Red Barnet Ungdom søger menigt bestyrelsesmedlem til landsbestyrelsen 
Er det dig, der skal være med til at forme de store linjer i Red Barnet Ungdom? Landsbestyrelsen søger endnu et 
engageret menigt bestyrelsesmedlem. Kunne det være dig? Så læs med her:  

 
Dine arbejdsopgaver som menigt bestyrelsesmedlem: 

• Deltagelse i de syv årlige bestyrelsesmøder 
• Deltagelse i udvalgte arbejdsgrupper i Bestyrelsen, mellem bestyrelsesmøderne (f.eks. forberedelse 

af landsmøde, monitorere viden indenfor børne- og ungeområdet eller repræsentere RBU ved 
folkemødet) 

• Lejlighedsvist forberede punkter og indhold til bestyrelsesmødernes dagsorden 
• Deltagelse ved repræsentationer eller lign. i løbet af bestyrelsesåret  

 

Om dig:  

• Du er under 30 år og har været medlem af Red Barnet Ungdom i minimum én måned 
• Du har med fordel erfaring indenfor Red Barnet Ungdoms projekter 
• Du er klar på at påtage dig en engageret og ansvarlig tilgang til bestyrelsesarbejdet 
• Du har mulighed for at afsætte ca. 15 timer om måneden til det frivillige arbejde i Bestyrelsen, hvoraf 

nogle måneder kan blive mere travle, mens andre kan blive mindre travle  
 

Vi tilbyder:  

• Muligheden for at sætte dit præg på retningen og udviklingen af Red Barnet Ungdom det kommende 
år – med faglig sparing fra Red Barnet Ungdoms sekretariat  

• Et bredt og indgående kendskab til organisationen  
• Et engageret socialt fællesskab  
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SØG JOBBET 

Du søger stillingen ved at sende en motiveret ansøgning til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk., hvori di kort 
fortæller om dig selv, samt din motivation for at blive en del af bestyrelsen. Skriv gerne ”Ansøgning” i emnefeltet.  

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning hurtigst muligt – men inden fredag d. 10. december.  
Du vil senest få svar på din ansøgning d. 13. december.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt os på ovenstående mailadresse.  
 
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. 4.700 medlemmer og omkring 1.700 aktive frivillige mellem 15 og 30 
år. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk. 
 
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.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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