HOME-START Familiekontakt
Støtte til småbørnsfamilier under pres
www.home-start.dk

Home-Start Familiekontakt Aarhus søger barselsvikar til 25 timers koordinatorstilling.
Vores deltidskoordinator er gået på barselsorlov. Vi søger derfor en barselsvikar fra 1. august.
Barselsvikaren vil sammen med en fuldtidsansat koordinator udgøre Home-Start-afdelingens lønnede
personale. Det daglige arbejde vil foregå i et tæt samarbejde mellem koordinatorerne med løbende
støtte fra den frivillige lokale bestyrelse og Home-Starts landssekretariat. Det er nødvendigt for
arbejdets gennemførelse, at koordinatoren er bosat i eller i nærheden af Aarhus.
Hvad er Home-Start Familiekontakt?
Home-Start Familiekontakt er en organisation, hvor frivillige støtter småbørnsfamilier under pres såvel
praktisk som personligt. Alle frivillige gennemgår et forberedelseskursus i Home-Starts principper og
praksis inden opstart i familien.
Der gives grundig information om organisationens arbejde og grundlag på hjemmesiden, www.homestart.dk
Arbejdsopgaver
• Hvervning af frivillige
• Besøg hos familier og match af frivillige og familier
• Opfølgning hos familierne
• Afholdelse af kurser for frivillige, samt individuel rådgivning af frivillige
• Samarbejde med den lokale bestyrelse og landssekretariatet
• Overordnet økonomistyring
• Koordination af dagligt administrativt arbejde udført af bl.a. frivillige
• PR-arbejde
• Samarbejde med offentlige og private organisationer
• Deltagelse i kurser og løbende opfølgning på opgaver i forhold til landssekretariatet
Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel, og der må påregnes aften- og til tider weekendarbejde.
Kvalifikationer og erfaring
• Socialfaglig/sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse vægtes
• Erfaring med familie- og socialt arbejde
• Erfaring med frivillighed
• Gode samarbejdsevner
• Erfaring med og flair for skriftlig og mundtlig fremstilling, gerne undervisningserfaring
• Indsigt i økonomi /administration
Generelt
Du brænder for socialt arbejde og trives med stor selvstændighed i dit arbejde. Du har en god faglig
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alsidighed, overblik, personlig gennemslagskraft og tålmodighed, og du udstråler empati og lydhørhed i
mødet med andre mennesker.
Som lokalkoordinator får du løbende interne kurser og vejledning med base i en dynamisk organisation
med gode udviklingsmuligheder. Vigtigst af alt er at have fokus på at give småbørnsfamilier en god
start ved at frivillige støtter forældrene, og at du kan tilslutte dig Home-Starts værdigrundlag.
Arbejdet forventes som udgangspunkt udført med base i Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80.
Arbejdet kræver, at du har kørekort og råder over egen bil.
Løn- og ansættelsesforhold aftales med udgangspunkt i gældende overenskomster på HK/FTFområderne.
For svar på eventuelle spørgsmål til stillingsopslaget er du velkommen til at kontakte nuværende
lokalkoordinator Iben Hultmann tlf. 4260 1766 eller bestyrelsesformand Carsten Nykjær Madsen, tlf.
6139 0983.
Ansøgningsfrist den 15. juni 2018.
Ansøgning vedhæftet CV mailes til formand for Home-Start Familiekontakt Aarhus, Carsten Nykjær
Madsen på carsten.nykjaer@gmail.com
Skriv “Ansøgning til koordinatorstilling” i emnefeltet.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni.
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