Det Nationale Sorgcenter søger en
chefkonsulent til frivilligområdet
Chefkonsulent til frivilligområdet, København
Vil du arbejde for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker? Vil du være drivkraften i at udvide og
tilpasse vores frivillige aktiviteter, så de også bliver landsdækkende? Så er jobbet som chefkonsulent
for frivilligområdet hos Det Nationale Sorgcenter noget for dig.
Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i en organisation, der er i en større omstillingsproces, hvor vi blandt andet skal
udvide vores frivillige aktiviteter til i endnu højere grad også at omfatte børn, voksne og ældre.
Det Nationale Sorgcenter har mangeårig erfaring med at arbejde med frivillige. Vores frivillige formidler
egne erfaringer, og har alle selv prøvet at miste en nærtstående på grund af sygdom eller pludselig
død. Derfor er målet med vores frivillige tilgang en ligeværdig dialog og erfaringsudveksling omkring
sorg.
Vores frivillige aktiviteter består i dag af:





Sorglinjen
Gennemførelse af caféaftener i København, Aarhus og Odense for unge, der har mistet
Gennemførelse af frivillig-ledede samtalegrupper for unge med naturlige sorgreaktioner
Fortrolige Voksne, der støtter unge med begrænset voksenkontakt

Du refererer til vicedirektøren. Du kommer til at indgå i et team af chefkonsulenter og skal arbejde tæt
sammen med psykologer, som allerede er tilknyttet frivilligområdet.
Markant udvidelse af det frivillige område
I løbet af de næste par år skal vi udvide vores frivilligområde markant. Vi skal etablere samtalegrupper
for efterladte børn, voksne og ældre. Vi skal endvidere etablere landsdækkende café-aftener for
efterladte i alle aldre.
Derfor skal vi rekruttere en del frivillige voksne og ældre, der kan afholde netværksskabende
arrangementer. Der venter en omfattende opgave med at rekruttere, uddanne og supervisere nye
frivillige, som alle har mistet en nærtstående. Derudover skal der løbende sikres rekruttering til vores
nuværende frivilligaktiviteter.
Dine arbejdsopgaver bliver at:
 Udvide vores frivilligaktiviteter til at blive landsdækkende
 Opbygge et netværk af samarbejdspartnere
 Rekruttere, uddanne og supervisere frivillige i samarbejde med gruppen af psykologer, som også
deltager i opgaveløsningen
 Udarbejde og gennemføre en markedsføringskampagne og rekrutteringsstrategi, både for at gøre
mennesker i sorg opmærksomme på vores nye tilbud og for at finde nye frivillige
 Overordnet ansvar for organisering af vagtplanen for de frivillige på Sorglinjen
Vi forventer:
 At du har en relevant uddannelse gerne på kandidatniveau samt en psykoterapeutisk uddannelse
 At du har mangeårig erfaring med projektledelse og kan dokumentere resultater.








Det er en fordel hvis du har erfaring i arbejdet med frivillige, herunder erfaring med rekruttering,
kvalificering og supervision af frivillige. Det vil samtidig være en fordel, hvis du har kliniske erfaring
med psykoterapi
At du er en dygtig skriftlig kommunikator
At du både har øje for de store linjer og kan dykke ned i detaljen
At du kan have mange bolde i luften samtidig uden at miste overblikket
At du arbejder struktureret
Eventuel erfaring med evaluering af frivillig-aktiviteter

Ansættelsesvilkår
Vi aflønner efter Statens takster. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor der skal påregnes aftenarbejde
én gang om ugen. Dertil kommer weekendarbejde nogle gange i løbet af året.
Arbejdssted: Yderst central beliggenhed i København
Ansøgningsprocedure
Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til stillingsopslaget, er du velkommen til at
kontakte vicedirektør Karina Madsen på e-mail: kma@sorgcenter.dk eller på tlf.: 40888782. Motiveret
ansøgning med CV og eksamensbevis sendes til ans.frivillig@sorgcenter.dk. Vi afholder løbende
samtaler.
Det Nationale Sorgcenter er et behandlings, videns- og kompetencecenter. Vi er omkring fyrre ansatte
og hundrede frivillige og har afdelinger i København, Aarhus og Odense. I 2020 åbner vi et satellitkontor i Helsingør.
Læs mere på www.sorgcenter.dk

