HOME-START Familiekontakt Vejle
Støtte til småbørnsfamilier under pres

HOME-START Familiekontakt Vejle søger lokalkoordinator
Brænder du for frivilligt socialt arbejde? Trives du med stor selvstændighed i dit arbejde? Og har
du svært ved at forestille dig noget mere meningsfuldt end at bidrage til at give børn en god start i
livet? Så er det måske dig, der skal være koordinator i HOME-START Vejle som er en lokalafdeling
under landsorganisationen HOME-START Familiekontakt Danmark.
Ansøgere med erfaring fra familiearbejde og bopæl i nærheden af Vejle kommune vil blive
foretrukket.
HOME-START i det større perspektiv
HOME-START Familiekontakt er en frivillig social organisation, som tilbyder praktisk hjælp,
venskabelig støtte og forældre-til-forældre sparring til småbørnsfamilier, som kæmper med at få
hverdagen til at hænge sammen. Formålet er at give forældre overskud og selvtillid, så de kan give
deres børn en god og tryg opvækst. Arbejdet i familierne udføres af frivillige familievenner.
Organisationen findes i mere end 20 lande over hele verden
HOME-START Familiekontakt Danmark er 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, og
prioriterer dialog, ligeværd og åbenhed, så udvikling sker i et dynamisk samarbejde med gensidig
information.
HOME-START Familiekontakt Vejle
Vi er en lokalafdeling under den landsdækkende organisation. Vi har eksisteret i 4 år, og har
kontor i Havnegade 28 i Vejle – i Slagteriets Udviklingspark, der er et hus for iværksættere mv.
Vi har en partnerskabsaftale med Vejle kommune.
Vi støtter familier ud fra det fælles værdigrundlag og de fælles principper. Vi har særligt fokus på
børnesikkerhedsaspektet.
Læs i øvrigt mere om os på www.home-start.dk.
Arbejdsopgaver
Som koordinator i HOME-START varetager du den daglige drift af lokalafdelingen under ansvar
overfor lokalbestyrelsen. Du håndterer mange forskelligartede opgaver. De vigtigste er relateret til
den frivillige indsats og familierne:
▪
▪

Rekruttering og daglig ledelse af frivillige familievenner – Vi har i øjeblikket tilknyttet ca. 42
frivillige familievenner.
Undervisning af nye frivillige

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Besøg hos og match mellem familier og frivillige
Vejledning og opfølgning på samarbejdet mellem familier og frivillige
Samarbejde med den frivillige lokale bestyrelse, der har det formelle ledelsesansvar
Særligt samarbejde med den bestyrelsesrepræsentant, der er børnesikkerhedsansvarlig
Samarbejde med landssekretariatet
Brobygning til kommune og lokalsamfund
Deltagelse i intern kompetenceudvikling i landsorganisationen

Kvalifikationer og kompetencer
Du har en god faglig alsidighed, overblik, samt gode personlige og medmenneskelige
kompetencer. Herudover forudsætter stillingen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Som udgangspunkt en mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog,
socialrådgiver eller lign., men andre med relevant baggrund er også velkomne til at søge
Erfaring med arbejde med børnefamilier
Interesse og gerne erfaring med frivilligt socialt arbejde
Du er kreativ og kan skabe og gå med nye initiativer
God til at samarbejde og samtidig kunne arbejde selvstændigt
Gode skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer
Erfaring med brug af it og sociale medier
Kørekort og rådighed over bil
Fleksibilitet ift. arbejdstider

Praktisk
Stillingen er på 30 timer om ugen og ønskes besat pr. 1/6
Løn-og ansættelsesforhold aftales efter kvalifikationer.
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til:
Formand for lokalbestyrelsen Lise Holmen tlf. 60761735 eller holmenlise@gmail.com
Ansøgning skal ske via HOME-START Vejles jobannonce på www.jobindeks.dk
Ansøgningsfrist er tirsdag den 12/4
Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 26/4 fra kl. 13

www.HOME-START.dk

