
 
 

Vi søger en medarbejder til koordinering af udviklings- og brobygningsprojektet:  
”Safe-space”  
 
Vil du stå i spidsen for at flere unge med autisme, der føler sig ensomme eller står udenfor fællesskaber, bliver del af 
lokale fællesskaber? Så er dette job måske noget for dig?!   
 
Vi søger en medarbejder, der vil arbejde for, at unge med autisme i alderen 18-25 år motiveres til at indgå i lokale 
foreningsfællesskaber, så de oplever glæden ved at indgå i et fællesskab om en aktivitet sammen med andre. 
Gennem projektet er tanken, at de unge kompenseres ift. deres grundlæggende behov for forudsigelighed og 
tryghed i opbygning af kontakt til og deltagelse i foreningsfællesskaber, ved at skabe et trygt rum. Det kalder vi ”safe 
space”.  
 
Som medarbejder skal du sikre fremdrift i projektet og koordinere samarbejdet mellem projektets parter: Hans 
Knudsens Instituttet (HKI) i Hillerød, Landsforeningen Autisme Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød og bidrage til 
at gennemføre projektets primære aktiviteter. Opgaverne er hermed at:  
 

 afprøve og beskrive faser, tiltag og læring i ”safe-space”-metoden  
 bistå HKI med at give de unge en relevant og fleksibel intro til lokale frivillige foreningsfællesskaber – 

herunder udarbejde infomaterialer om "De pædagogiske 10 h'er" 
 engagere en gruppe af almene foreninger og frivillige  
 planlægge workshops for og med de medvirkende foreninger 
 samarbejde med de medvirkende foreningers bestyrelser/ledere om at uddanne ”sociale værter”  
 dokumentere projektets resultater, herunder bidrage til at lave mobilfilm, der formidler historier om glæden 

ved at være med i et fællesskab.  
 
Vi forventer at den rette medarbejder: 

 er en udadvendt holdspiller, der kan planlægge selvstændigt og skaber samarbejde ved at engagere, 
motivere og begejstre 

 kan bevare overblikket og tålmodigheden også når man bliver udfordret  
 har en relevant baggrund og positive erfaringer med at udrulle og navigere i sociale samarbejdsprojekter 

mellem frivillige og ansatte 
 har kendskab til og gerne erfaring med målgruppen af unge med psykisk sårbarhed og autismeforstyrrelse 

samt til frivilligt socialt arbejde 
 har erfaring med projektarbejde, koordinering og formidling - og kan skabe fremdrift 

 
Du får som medarbejder en enestående chance for at bidrage til at udvikle en ny metode, der skal medvirke til at 
flere sårbare og udsatte unge og voksne finder vej til og inkluderes i lokale fællesskaber. Vi tilbyder desuden en 
spændende og afvekslende hverdag, hvor du i høj grad selv er med til at tilrettelægge og præge indholdet. Vi 
bestræber os på at møde vores omverden og hinanden med en positiv og anerkendende tilgang, og samarbejder om 
at skabe resultater. 
 
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 20-25 timer, der ønskes besat senest den 1.9. til og med den 30.6.2021, 
med mulighed for forlængelse afhængig af finansiering. Din ansøgning mailes til: an@frivilligcenter-hillerod.dk, 
senest fredag den 7.8. kl. 12.00 Samtaler afholdes torsdag og fredag i uge 33. Spørgsmål til stillingen kan rettes til 
centerleder Anette Nielsen i uge 32 på tlf. 30223368. 
 
Læs mere om Frivilligcenter Hillerød på frivilligcenter-hillerod.dk og følg os på Facebook. Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12c 3400 Hillerød, tlf. 48241907, info@frivilligcenter-hillerod.dk 
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