Et initiativ under:

Visionær centerchef til headspace Hjørring
Foreningen Det Sociale Netværk, der står bag headspace Danmark, åbner nyt headspace-center i Hjørring
Kommune i efteråret 2019 og søger derfor en udviklingsorienteret centerchef, som formår at sætte
retningen og lede et hold af få fastansatte og mange frivillige – og samtidig deltage i udførelsen af de
daglige opgaver.
Et job med mening
Med reference til direktøren i Det Sociale Netværk/headspace Danmark får centerchefen lokalt ansvar for
at sikre, at headspace Hjørring kommer godt fra start og får en høj kendskabsgrad hos de unge og alle
borgere i lokalsamfundet.
Primære ansvarsområder
• Personaleledelse – det bliver dit primære ansvarsområde at sikre den daglige ledelse af både
fastansatte såvel som frivillige
• Opbygning af headspace Hjørring herunder implementering af headspace-metoden samt etablering
af daglige rutiner og arbejdsgange i tråd med de erfaringer, som headspace allerede bygger på
• Etablering og udvikling af en udgående og opsøgende rådgivnings- og formidlingsfunktion, som
dækker Hjørring Kommunes opland
• Lokal headspace kontakt- og samarbejdspartner for Hjørring Kommune samt andre lokale aktører
Om dig som centerchef
Vi søger en leder, der med sit store engagement og netværk kan opbygge og udvikle headspace Hjørring
samt realisere de strategiske mål for området. Det kræver, at du:
•

•
•
•

•
•
•

har dokumenteret ledererfaring – og en relevant uddannelsesmæssig baggrund - er visionær og ser
det som en spændende opgave at få lønnede ansatte og de mange frivillige medarbejdere til at
fungere som en helhed. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med frivillige
har solid erfaring med at arbejde med børn og unge og de udfordringer, de har i dagens Danmark
er en dygtig netværker og kommunikator, der har naturlig gennemslagskraft og formår at
kommunikere budskaber på alle niveauer
har ideerne, lysten og evnerne til at opbygge et center i en nytænkende organisation, der vender
kendte tankesæt på hovedet og afprøver nye samarbejdsmetoder og koncepter og samtidig holder
fast i grundstenene i headspace
er indstillet på fleksible arbejdstider og lejlighedsvist weekend arbejde – særligt i opstarten
har lyst til at blive en del af en ledergruppe i headspace Danmark og vil fællesskabet til gavn for
helheden
har lyst til at arbejde med implementeringen af nationale retningslinjer og sikre, at nødvendige
lokale tilpasninger sker i overensstemmelse med headspace Danmark
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•

det forventes, at du har kørekort og bil, da der vil forekomme en del kørsel i det daglige arbejde.
Kørsel sker efter statens kørselstakster.

I forbindelse med rekruttering af centerchef-stillingen samarbejder vi med Protekta. Har du spørgsmål til
stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Lindahl fra Protekta på tlf. 2513 4515.
Løn- og ansættelsesforhold
• 2-årig kontraktansættelse med mulighed for forlængelse
• Skæve arbejdstider samt nogen rejseaktivitet mellem centrene må forventes
• Løn forhandles individuelt
• headspace Danmark samarbejder med Hjørring Kommune om at finde egnede lokaler til
headspace-centret, der forventes placeret centralt i Hjørring Kommune
• Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2019
Vi tilbyder
• et sjældent og spændende arbejde, hvor du kan gøre en forskel og være med til at opbygge og udvikle
headspace som fremtidens ungdomsrådgivning
• undervisning, sparring og supervision fra en bred vifte af mennesker, som til dagligt arbejder med
sårbare unge
• mulighed for at blive en del af et engageret og tværfagligt miljø, hvor unge, frivillige og ansatte arbejder
i øjenhøjde for at hjælpe unge, som har brug for støtte, rådgivning og nogle at tale med.

Ansøgningsfrist: fredag den 23. august kl. 10.00
Send din ansøgning inkl. CV til job@headspace.dk. Du bedes tydeligt mærke mailen med ”Centerchef
Hjørring” i emnefeltet.
Første runde af ansættelsessamtalerne afholdes den 26. august 2019 hos headspace Aalborg, og anden
runde afholdes onsdag den 28. august i København. Du skal være indstillet på at løse en hjemmeopgave,
hvis du går videre til anden samtale. Transport refunderes mod kvittering.
Om headspace
headspace Danmark arbejder for, at unge mellem 12–25 år hurtigt skal have mulighed for at få hjælp og støtte til
problemer, de måtte have og dermed komme tilbage på sporet af deres eget liv igen. Der er tale om et nyskabende
initiativ og en ny organisering, der favner både professionelle og frivillige i et helt nyt arbejdsfællesskab, som skal
hjælpe de unge på de unges egne præmisser.
Du kan læse mere om headspace på vores hjemmeside: www.headspace.dk
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