
 
Brænder du for at etablere og understøtte sociale fællesskaber til  

glæde for unge med autisme?  
Så tilbyder vi et job som studentermedhjælper i Frivilligcenter Hillerød 

___________________________________________________________________________ 
Vi søger lige nu en studentermedhjælper, der kan understøtte etablering og koordinering af en Autisme Ungdom 
lokalgruppe med base i Frivilligcenter Hillerød i samarbejde med Autisme Ungdom Region Hovedstaden, 
(kommende) medlemmer og Frivilligcenter Hillerød. 

Som studentermedhjælper bliver dine opgaver blandt andet at:   

- At igangsætte aktiviteter der kan og vil tiltrække unge i alderen 13-29 år med autisme og/eller pårørende til 
unge med autisme. 

- Understøtte lokalgruppen i udvikling, planlægning og afvikling af sociale aktiviteter i Hillerød 
- Støtte Autisme Ungdom med struktur, koordinering og kontinuitet i planlægning og gennemførelse af sociale 

aktiviteter 
- Rekruttere deltagere og på sigt frivillige til lokalgruppens aktiviteter  
- Støtte til planlægning og deltagelse i sociale aktiviteter 
- Bidrage til at skabe synlighed om lokalgruppens aktiviteter på sociale medier lokalt og regionalt 

Vi håber på at finde en studentermedhjælper der:  

- er holdspiller, kan planlægge og koordinere lokale aktiviteter i samarbejde med frivillige og medlemmer i 
Autisme Ungdom Region Hovedstaden og lokalgruppen. 

- har erfaring med unge med psykisk sårbarhed og autisme som søskende, pårørende eller ven. 
- er studerende indenfor pædagogik, psykologi eller anden relevant uddannelse, gerne kombineret med 

erfaring med kommunikation/SoMe.  
- kan støtte og motivere unge med autisme til at indgå i fællesskabet, og håndtere udfordringer og konflikter 

med ro og nærvær.  
- kan agere nærværende, lyttende og rummelig i dialog og samarbejde med de unge  

Hvad kan vi tilbyde dig:  

Du får en unik chance for at bidrage til at unge med autisme får gode oplevelser i fællesskab med ligesindede unge. 
På den måde kommer du aktivt til at medvirke til, at flere sårbare unge finder vej, til- og inkluderes i lokale 
fællesskaber. 

Du bliver en del af et lille sekretariat, hvor ansatte og frivillig løfter i flok. Du vil desuden arbejde tæt sammen med 
projektkoordinatoren på Projekt Safe-Space og frivillige fra Autisme Ungdom Hovedstaden og Hillerød.  

Der er tale om en ansættelse som studentermedhjælper med start hurtigst muligt foreløbig til den 30.6.2022 med et 
timetal på mellem 8-10 timer i gennemsnit pr. uge, med primært arbejdssted i Frivilligcenter Hillerød. Timeløn 
omkring kr. 130,-/pr. time. 

En motiveret ansøgning på max. en side samt evt. et CV sendes på mail til an@frivilligcenter-hillerod.dk hurtigst 
muligt. Spørgsmål til stillingen rettes til centerleder Anette Nielsen på tlf. 30223368.  

Lokalgruppen indgår som en del af Projekt Safe-Space, som er en projektindsats rettet mod unge med autisme i 
alderen 18-25 år, hvor unge støttes i at indgå i lokale foreningsfællesskaber. 

Læs mere på frivilligcenter-hillerod.dk og følg os på Facebook: Frivilligcenter Hillerød. 
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