
   

Frivilligkoordinator (løntilskud)  

DepressionsForeningen er i konstant udvikling og har netop vedtaget en strategi, der lægger vægt på at 

udvikle og udbygge foreningens aktiviteter og frivilligindsats. Foreningen står overfor en reorganisering og 

markant styrkelse på disse områder, og vi har derfor brug for en dygtig og ambitiøs frivilligkoordinator til at 

hjælpe os med at nå vores mål. 

 

DepressionsForeningen støtter og vejleder mennesker med depression og bipolar lidelse, blandt andet via 

telefon- og netrådgivning, lokale selvhjælpsgrupper, højskolekurser og videnformidling.  Centralt i dette 

arbejde står foreningens ca. 100 frivillige, der dagligt leverer en kæmpe indsats. 

 

Om jobbet 

Jobbet er en 6 mdr. offentlig løntilskudsstilling, som vi på sigt håber at kunne veksle til en ordinær stilling. 

Som frivilligkoordinator vil du skulle arbejde tæt sammen med vores projektleder på området, men vil få 

ansvaret for at store dele af udviklingsprocessen. Du vil skulle opbygge et regionalt led i 

DepressionsForeningens organisation. Derudover bliver det din opgave at fundraise, rekruttere, engagere og 

koordinere frivillige til foreningens projekter og aktiviteter. Samt løse diverse administrative opgaver. 

 

Vi kan tilbyde   

 Et spændende og meningsfyldt arbejde med ansvar og frihed 

 En alsidig hverdag og gode engagerede kollegaer. 

 Stor indflydelse på organisationens drift og udvikling 

    

Vi forventer, at du  

 Har godt kendskab projektstyring, frivilligorganisering og frivilligledelse   

 Er iderig og kan engagere og motivere frivillige  

 Ikke er bange for at tage ansvar og arbejde operationelt med diverse ad hoc-opgaver. 

 Er selvkørende og effektiv, struktureret og detaljeorienteret  

  

Det er en fordel, hvis du 

 Har erfaring med arbejde i politisk styrede organisationer 

 Har kendskab til det psykiatriske område og organisationer inden for dette felt. 

 

Vi ønsker, at besætte stillingen snarest muligt. Ansøgninger kan sendes til 

kasper@depressionsforeningen.dk. Mrk. ”Frivilligkoordinator”. Fristen er den 1. april 2014.   

 

Du kan læse mere om DepressionsForeningen på www.depressionsforeningen.dk og/eller ringe til Kasper 

Tingkær sekretariatsleder i DepressionsForeningen, 26203419.  
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