LivaRehab søger frivillighedskoordinator
Kunne du tænke dig et job som frivillighedskoordinator i LivaRehab, så kan vi tilbyde et
spændende job i en værdibaseret organisation.
LivaRehab er en landsdækkende social organisation, som tilbyder hjælp til udsatte med
skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Vi søger en engageret
frivillighedskoordinator med dokumenteret erfaring i arbejde med frivillige i sociale
organisationer. Vi ser gerne, at du har erfaring fra en kommunal forvaltning og/eller
erfaring fra en NGO.
LivaRehab ønsker at ansætte en erfaren frivillighedskoordinator, der skal være med til at
styrke frivillighedsindsats for vores brugergruppe i hele landet.

Opgaver:












Ansvarlig for rekruttering af frivillige. Målsætning er altid at have mindst 50 aktive
frivillige
Servicering og fastholdelse af frivillige
Etablering af frivillignetværk
Ansvar for etablering af mentorkorps og bisidderkorps
Ansvar for frivilliges vagtplaner
Bindeled mellem LivaRehabs behandlere og frivillige i rådgivning
Individuelle samtaler og opfølgning
Supervision af frivillige
Holde arrangementer og uddannelsesforløb for frivillige
Ansøge om Funding for frivillige arbejde
Udarbejdelse af strategi og målsætning for LivaRehabs frivillighedsarbejde

Kvalifikationer:










Dokumenteret erfaring som frivilligkoordinator
Kendskab til særligt udsatte grupper, især udsatte kvinders vilkår
Gode kommunikationsevner
Undervisningserfaring
Kan skrive puljeansøgninger
Kan samarbejde i team og med fleksible arbejdstider
Kan arbejde struktureret, og er god til at holde overblik i en kaotisk hverdag
Kan fjernkoordinere LivaRehabs geografisk spredte afdelinger
En fordel med kendskab til anonym rådgivning via mail, telefon og chat
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Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i en mangfoldig NGO, der arbejder med sammensat finansiering, der
indeholder offentlige midler, puljer og indsamlede midler. LivaRehab har et klart
værdigrundlag og ønsker at være aktiv medspiller og med til at sætte dagsordenen i den
danske socialpolitik. LivaRehab er etableret af LIVa – Forening mod skadevirkninger af
prostitution, som er en frivillig organisation.
Der er ca. 13 lønnede og 30 frivillige medarbejdere, som støtter den enkelte og har støttet
flere hundrede mennesker siden 2011. Vi tilbyder rådgivning, psykolog- og
psykiatersamtaler, gruppeforløb, undervisning, beskæftigelsesfremmende tilbud,
ressourceforløb, økonomisk rådgivning og meget mere.
Værdigrundlag:
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt
tilrettelagt indsats til mennesker med følger fra skader af prostitution, vold og seksuelle
overgreb.
Vi fokuserer på mennesker, der behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et
familie- og arbejdsliv. LivaRehab arbejder ud fra en overbevisning om at prostitution
skader samt at den bedste metode til at sikre en succesfuld rehabilitering er at støtte den
enkelte deltager til at blive hovedaktør i eget liv.
Ansættelsesforhold:
Stillingen er fast og på 31-37 timer om uge efter aftale. Send ansøgning og cv til
job@livarehab.dk inden fredag den 14. juli 2017 klokken 12.00. Der afholdes samtaler den
26. og 27. juli 2017. Tiltrædelse: 1. august 2017 eller efter aftale.
Du kan læse mere om LivaRehab på www.livarehab.dk. Vil du høre mere, er du velkommen
til at kontakte vicedirektør Thommi Nielsen på 53 71 61 01.
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