JOBOPSLAG

KOORDINATOR TIL SOCIAL SUNDHED AARHUS
Har du lyst til at være med til at skabe mere lighed i sundhed, og har du et godt kendskab til
foreningslivet i Aarhus?
Så har du nu chancen for at sætte dine kompetencer i spil i en dynamisk mindre NGO, hvor du får stort ansvar og
mulighed for at være med til at udvikle projektet ’Foreningsbrobygning’.
Lige adgang til fællesskab og bevægelse
Projektet er en to-årig forsøgsordning, hvor Social Sundhed i samarbejde med Aarhus Kommune,
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Folkesundhed Aarhus vil opskalere den eksisterende indsats,
’Foreningsbrobygning’, med et frivilligt korps af sundhedsfaglige studerende der bygger bro til foreningslivet.
Folkesundhed Aarhus har allerede 2 års erfaring med foreningsbrobygning.
Formålet er at give alle borgere mulighed for et aktivt liv og deltagelse i fællesaktiviteter i foreningslivet – fordi
det bidrager til bedre trivsel og øget mental og fysisk sundhed.
Projektet inkluderer udvikling, indsamling af erfaringer samt justering og evaluering af indsatsen. Du skal se
vores indsats som havende flere målgrupper, da indsatsen henvender sig både til borgere der ønsker at deltage i
foreningslivet, men endnu ikke er i gang, og til foreningslivet der ønsker mangfoldighed samt til de frivillige
brobyggere, der ønske at være med til at gøre en forskel og samtidig få praksiserfaringer.
Du gør en forskel hver dag
Som koordinator for ’Foreningsbrobygning’ i Social Sundhed Aarhus, taler du hver dag med borgere, der søger
information og vejledning om lokale foreninger, og som måske også har brug for ledsagelse til aktiviteter
sammen med andre - ingen behøver at komme alene, eller slet ikke komme af sted.
Du har også den daglige koordinerende og inddragende funktion i forhold til de frivillige forenings-brobyggere.
Du prioriterer udvikling af et miljø med fokus på gensidig læring mellem den frivillige brobygger og borgeren.
Du arbejder med hvervning af frivillige forenings-brobyggere og facilitering af et obligatorisk forberedende
kursus for alle nye brobyggere samt tilrettelægning af supervision.
Du varetager det daglige samarbejde med projektets samarbejdspartnere, herunder forankring og synliggørelse
af projektet.
Du deltager i den daglige drift og videreudvikling af Social Sundhed Aarhus – med reference til den daglig leder i
Social Sundhed Aarhus.

Bliv en del af et spændende og udviklende miljø
Du bliver en del af et innovativt team der har rødder i hverdagsaktivisme og socialt entreprenørskab. Sammen
med vores mange brobyggere sætter vi hver dag social ulighed i sundhed øverst på dagsordenen. Læs mere om
Social Sundhed

Er det dig, vi leder efter?
•

Du har en relevant baggrund som fx sundhedsfaglig eller socialfaglig

•

Du har erfaring med projektudvikling og -ledelse

•

Du trives med at lede, motivere og inspirere frivillige.

•

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til og har et netværk i det Aarhusianske foreningsliv.

Som person er du åben, anerkendende og imødekommende. Du er positiv og ressourceorienteret. Du er også
struktureret og kan navigere rundt i en afvekslende hverdag, der kan indeholde skæve arbejdstider. Du synes det
er inspirerende at være med til at udvikle din egen jobfunktion.
Interesseret?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. Du kan kontakte daglig leder Kristina Louise Bliksted
på tlf. 22415914 eller bestyrelsesformand Karen Rønø 42947583.
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 19. juni 2020 kl. 12.00. Ansøgning og CV sendes
til klb@socialsundhed.org . Mailen markeres med ’Koordinator’.
Ansættelsessamtaler afholdes den 23. og 24. juni 2020.
Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen fra den 01.08 2020 – 30.06 2022 med
mulighed for forlængelse. Social Sundhed Aarhus har et kontorfællesskab med Sager der Samler, hvor vi har
vores faste arbejdspladser og indgår i et udviklende og givende fællesskab.
Adressen er N.J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C. – 10 min. gang fra banegården!

