Initiativ under:

Vil du gøre en forskel for børn og unge?
I headspace Fredericia har vi brug for mange frivillige med forskellige kompetencer, så kan du se dig selv i
en eller flere af nedenstående punkter, så er headspace Fredericia måske noget for dig.
•
•
•
•

Du brænder for arbejdet med unge mennesker
Du har livserfaringer og oplevelser, som har klædt dig godt på til arbejdet med unge, og som du
godt vil give videre
Du er gerne studerende på en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse (fx socialrådgiver,
lærer, pædagog, psykolog, læge, sygeplejerske mv.)
Du er praktiserende – eller har været det – indenfor et relevant fagområde

headspace er et rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år – her kan unge gratis og anonymt få
en samtale om problemer af enhver slags. Intet problem er for stort eller småt, og alt foregår på de unges
præmisser.
Primære arbejdsområder:
Alt efter din profil og faglige kvalifikationer tilbyder headspace Fredericia forskellige arbejdsopgaver:
•
•
•
•

rådgivning – dvs. personlige samtaler i headspace, over telefon eller via mail
opfølgning og praktisk hjælp – fx gå med en ung til kommunen eller til et andet tilbud, hjælpe med
at søge fx SU eller boligstøtte, finde svar på konkrete spørgsmål af praktisk karakter
formidling og fortalervirksomhed – fx oplæg på skoler, etablering af samarbejde med lokalmiljøet,
arrangere headspace-events, deltage i festivaler, byfester og lignende og reklamere for headspace
kommunikationsarbejde både internt og eksternt fx bidrage til at sprede budskabet om headspace
på de sociale medier, skabe kommunikationsstrategier og udarbejde PR-materiale

Vi forventer af dig:
•
•
•
•
•
•
•

at du er god til at lytte og brænder for at hjælpe børn og unge på deres præmisser
at du respekterer de unges integritet og møder dem i øjenhøjde
at du er loyal overfor headspaces værdier og målsætninger
at du vil påtage dig gennemsnitligt 12 timers arbejde om måneden, foruden deltagelse i supervision
og kvalificering af din indsats
at du deler din tvivl og overvejelser med dine kolleger og andre frivillige og kan tage imod feedback
og sparring
at du har mulighed for at deltage i en obligatorisk uddannelsesweekend, hvor du vil blive ”klædt
på” til jobbet som frivillig i headspace
at du har lyst til at være en del af et tværfagligt frivilligteam

Det får du ud af at være frivillig hos os:
•
•
•

et spændende frivilligt arbejde, hvor du er med til at gøre en forskel for børn og unge, som har brug
for nogen at tale med
undervisning, sparring og supervision fra en bred vifte af fagligt stærke profiler
styrkede sociale og faglige kompetencer og en dybere indsigt i unges problemer og trivsel
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Sådan bliver du frivillig i headspace Fredericia:
Er det noget for dig, så kontakt centerchef i headspace Fredericia Anders Friche på af@headspace.dk.
Derefter vil du blive indkaldt til en kort samtale. Du kan tage udgangspunkt i vores ansøgningsskema, som
du kan downloade ved at klikke her.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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