Hjørring den 19. september 2019

Er du klar til at være frivillig i Danmarks nyeste headspace-center?
Har du lyst til at blive frivillig i Danmarks nyeste headspace-center? Du får en helt unik chance for at være
med til at sætte dit præg på, hvordan vi bliver tilgængelig for de unge – og ikke mindst, hvordan de bliver
mødt i vores nye center.
headspace er et gratis frivilligt drevet rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen
problemer for store eller små, og man kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive
tanker, præstationspres og kærestesorger. Alt foregår på de unges præmisser, og alle unge kan være
fuldstændigt anonyme, hvis de ønsker det.
Når vi nu starter et nyt center, vil det for dig som frivillig sige, at du i starten skal bruge det meste af din tid
på alt fra indretning af centeret til afholdelse af oplæg på skoler og lign. For at vi kan udbrede kendskabet
til headspace i lokalområdet. Du får naturligvis også mulighed for at rådgive de unge, når centeret er oppe
at køre.
Dine primære opgaver bliver at hjælpe til og stå for alle de små og store opgaver, der knytter sig til at starte
et rådgivningscenter. Du skal særligt have lyst til at holde oplæg, tale med fagpersoner om, hvordan de kan
bruge headspace og/eller komme med indspark til, hvordan vi får fortalt alle Hjørrings unge, at headspace
eksisterer.
Du kommer til at være en del af et team bestående af to ansatte headspacemedarbejdere, en kommunal
ansat og andre frivillige. På sigt vil frivilliggruppen stige til min. 50. Det forventes, at du er komfortabel med
at være social, tale til grupper af mennesker og generelt ser det som virkeligt spændende at have startet et
frivilligt drevet rådgivningscenter op fra bunden.
Det praktiske:
•
•
•
•

Du har mulighed for at bruge minimum 12 timer om måneden på det frivillige arbejde.
Du kommer til at indgå i et team af frivillige, en ungerådgiver og en centerchef
Arbejdet tager udgangspunkt i vores nye center på Amtmandstoften 2, st.
Arbejdet er frivilligt og dermed også ulønnet.

Hvis du synes, det lyder spændende, bedes du sende din ansøgning snarest muligt. Vi holder
informationsmøde i vores lokaler den 8. oktober 2019 kl. 17-19. Vi inviterer løbende til en
frivilligjobsamtale, så send din ansøgning i dag.
Vi forventer opstart i oktober 2019. Hvis du ansættes, inviteres du til vores introweekend den 26 og 27.
oktober 2019. I det daglige vil du altid samarbejde med en ansat i headspace, som vil klæde dig på til selve
arbejdet, så du trygt kan være med til at gøre en forskel for de unge i Hjørring.
Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til centerchef Jesper Overgaard Andersen på
tlf. 2572 2773 eller sende en mail til joa@headspace.dk
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