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Vær med til at udvikle og styrke frivilligheden i Hillerød  
 
Brænder du for at motivere mennesker til at bidrage med det de kan, til glæde for dem selv og andre?  
Kan du motivere både unge og ældre, sårbare og ressourcestærke til at samarbejde i lokale fællesskaber? 
Og kan du bidrage til at skabe nytænkende løsninger på lokale sociale udfordringer? 
 
Så kan vi tilbyde et job i Frivilligcenter Hillerød. 
 
Frivilligcenter Hillerød spiller i dag en central rolle i at udvikle og styrke den lokale frivillighed i Hillerød. 
Målet er at fortsætte arbejdet, for en levende og mere mangfoldig lokal frivillighed, der også tager højde for, 
at civilsamfundets rolle gradvist bliver mere integreret i løsningen af lokalsamfundets sociale udfordringer. 
Vi søger en medarbejder, der kan bidrage kvalificeret til at imødegå de muligheder og udfordringer det 
giver for den lokale frivillighed – herunder styrke og udvikle frivilligcentrets kapacitet på følgende områder:  
• Rekruttering, mobilisering og ledelse af frivillige 

• Kommunikation og synlighed – særligt på de sociale medier 

• Ideudvikling og fundraising  

• Projekt koordinering i tværgående udviklings- og samarbejdsprojekter (p.t. særligt på ældre- og 
handicapområdet) 
 

Vi lægger derfor vægt på følgende: 

• Faglig viden og erfaring/interesser indenfor frivillighed og foreningsarbejde  

• Erfaring med brugerinddragelse i planlægning af aktiviteter, netværk- og samarbejde 

• Flair for at kunne formidle de gode historier fra den virkelige verden  

• Erfaring med projektplanlægning, gennemførelse og afrapportering (dokumentation og evaluering)  

• Kan understøtte samarbejde på tværs af faglighed, sektorer og personligheder  

• Erfaringer og succes med fundraising – gerne på flere måder 

• Uddannelse minimum på bachelor niveau 
 

Vi sætter pris på personlige egenskaber som: 
at du er ansvarsfuld, procesorienteret og arbejder struktureret. At du er udadvendt og har en 
imødekommen og positiv tilgang til din omverden. Og så er du nysgerrig, undersøgende og tror på at 
menneskers iboende ressourcer styrkes gennem deltagelse og ”hjælp til selvhjælp”. 
 
Frivilligcenter Hillerød tilbyder dig: 

• et meningsfuldt, alsidigt og spændende job 

• mulighed for at præge udviklingen af frivilligheden i Hillerød  

• en levende og mangfoldig arbejdsplads med stort engagement, kvalificerede og glade kollegaer  

• mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt  
 
Ansættelsen er i udgangspunktet tidsbegrænset i to år. Ansættelsesvilkår fastsættes ud fra projektets 
lønsum og ansøgers kvalifikationer – arbejdstid i størrelsesordenen 32 timer pr. uge med mulighed for fuld 
tid. Stillingen ønskes besat snarest. 
 
Ansøgning og kontakt: 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerleder, Anette Nielsen tlf. 48 24 19 07 / 30 22 33 68 
eller mail: anette.nielsen@frivilligcenter-hillerod.dk. 
En motiverede ansøgning samt cv skal fremsendes elektronisk til e-mail: job@frivilligcenter-hillerod.dk 
senest 14.12.2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 51/2017. Indkaldes du til en samtale, vil du blive 
bedt om at forberede en lille opgave.  
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
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