HOME-START Familiekontakt
Støtte til småbørnsfamilier under pres

HOME-START Familiekontakt Hjørring søger lokalkoordinator
Brænder du for frivilligt socialt arbejde, og trives du med stor selvstændighed i dit arbejde?
Home-Start Familiekontakt Hjørring er en ny lokalafdeling af landsorganisationen Home-Start
Familiekontakt. Ansøgere med erfaring med familiearbejde og bopæl i eller i nærheden af Hjørring
Kommune vil blive vægtet.
Home-Start
Home-Start Familiekontakt er en frivillig social organisation, som tilbyder støtte, venskab og
praktisk hjælp til småbørnsfamilier under pres. Indsatsen ydes af frivillige familievenner i hjemmet
med respekt for familiens integritet. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i
børnefamilier, fordi alle børn fortjener en god start på tilværelsen.
Som koordinator i Home-Start varetager du den daglige drift af lokalafdelingen. Du arbejder i en
sammenhængende organisation bestående af et landssekretariat og en række lokalafdelinger,
som alle har mindst én lokal koordinator. Organisationen har fælles formål, idégrundlag,
målsætning og retningslinjer for arbejdet. Home-Starts værdigrundlag bygger på et empowerment
perspektiv, som lægger vægt på menneskers muligheder for at skabe mening, træffe valg og
ændre egen situation.
Den daglige drift varetages under ansvar overfor lokalbestyrelsen. I Home-Start prioriterer vi
dialog, ligeværd og åbenhed, så udvikling sker i et dynamisk samarbejde med gensidig
information.
Home-Start er en international organisation, som er uafhængig af religiøse, politiske og
økonomiske interesser. Home-Start findes i mere end 20 lande over hele Verden.
Kvalifikationer og kompetencer
Du har en god faglig alsidighed, overblik, personlig gennemslagskraft og tålmodighed. Herudover
forudsætter stillingen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Socialfaglig/sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende
Erfaring med socialt arbejde og arbejde med familier
Erfaring med frivilligt socialt arbejde
Gode samarbejdsevner og selvstændighed
Gode skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer, gerne undervisningserfaring
Gerne erfaring med økonomi/administration/fundraising
Kørekort og rådighed over bil
Fleksibilitet ift. arbejdstider
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Arbejdsopgaver
Som koordinator i Home-Start håndterer du mange forskelligartede opgaver. De vigtigste er
relateret til kerneydelsen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rekruttering af frivillige
Afholdelse af forberedelseskurser for frivillige og individuel rådgivning
Besøge og matche frivillige og familier
Vejledning og opfølgning på familier
Samarbejde med den lokale bestyrelse og landssekretariatet
Samarbejde med offentlige og private organisationer
Deltagelse i intern kompetenceudvikling og vejledning/sparring i den landsdækkende
organisation

Praktisk
Stillingen er på 30 timer om ugen og ønskes besat senest 1. marts 2018.
Løn-og ansættelsesforhold aftales jf. gældende overenskomst.
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til:
Formand for bestyrelsen, Lene Reffstrup tlf. 24811707
Landskoordinator, Berit Yding Sørensen tlf. 9392 3036
Ansøgning vedhæftet CV mailes til: lene.reffstrup49@gmail.com
Ansøgningsfrist er mandag den 15. januar 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes at foregå
d.24/1 2017.😊
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