Forenings-koordinater søges
22q11 Danmark er en organisation for personer med en kromosom defekt (22q11 DS) og deres pårørende.
Foreningen er startet af forældre; for forældre og er hidtil blevet drevet af en frivillig bestyrelse. Men vi
oplever i foreningen, at behovet blandt medlemmer er større end hvad der kan løftes af en frivillig
bestyrelse. Bestyrelsen har derfor besluttet at tilknytte en lønnet frivillig koordinator.

Om stillingen
At være frivillig koordinator betyder at du skal sikre foreningens puls. Du skal koordinere de aktiviteter
bestyrelsen har besluttet i strategien. Dette inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Sikre en aktiv foreningsprofil på de sociale medier
Koordinere medlemsaktiviteter – faglige og sociale arrangementer, familie kurser,
erfaringsudveksling etc.
Opdatering af nyheder på hjemmeside
Dialog med medlemmer for at afdække behov
Identificere og igangsætte nye medlems initiativer sammen med bestyrelsen
Tiltrække og fastholde frivillige ressourcer
Praktisk hjælp til fondsansøgninger etc.

Hvad leder vi efter
Vi søger en selvkørende person der er god til at jonglere flere opgaver og sikre at de bliver afsluttet. Du skal
være en person der ikke nemt giver op – du skal arbejde med frivillige og de svarer ikke altid første gang.
Vi forventer at du har en interesse for at hjælpe andre og har nogen erfaring med projekter.
Du skal have det godt med at snakke med mennesker du ikke kender.
Du kan være en studerende der kan afsætte lidt fritid, eller du kan være en pensionist der mangler noget at
bruge dine kompetencer på, eller noget midt i mellem.

Hvad vi tilbyder
Vi tilbyder en mulighed for at gøre en forskel for en masse mennesker. Du vil få mulighed for at sætte dit
eget præg på foreningen, og du vil lære en masse om projektstyring og mennesker.
Vi forventer at stillingen kræver 10-15 timer per måned, med mulighed for at dette kan blive mere i
fremtiden.

Er du interesseret?
Så send et par linjer om dig selv til formanden Jesper, på jesper@22q11.dk
Ansøgningsfrist : Snarest

