Drømmer du om at blive SoMe manager for headspace
Slagelse?
Vi søger en frivillig, som vil hjælpe os med at sprede budskabet om headspace. Vi er et nyt
rådgivningscenter i Slagelse, og derfor har vi brug for frivillige, som har lyst til at hjælpe med at lave
synlighedsarbejde og sprede det gode budskab på vores sociale medier. Har du lyst til at blive en
del af et spændende tværfagligt team, der arbejder med rådgivning af unge?
Vi søger en frivillig, der har lyst til:
● at arbejde med kommunikation, lækkert layout og udtænkning af lokale PR-strategier
● at være medansvarlig for vores Facebook og Instagram side
● at præsentere vores seje frivillige, de gode historier, vores aktiviteter og vores faglige viden
på sociale medier - blandt andet via fængende tekster og videoer.

headspace er...
- et rådgivningstilbud for børn og unge i alderen 12-25 år. I headspace er ingen problemer for store
eller små, og derfor har vi samtaler med unge om alt fra kærestesorger og konflikter i familien til
svære følelser som ensomhed, bekymring og lavt selvværd. Vi hjælper allerede mange unge, og
med din hjælp kan endnu flere få nogen at tale med.

Kan du se dig selv i følgende:
●
●
●
●
●

En der kan lide at arbejde med Facebook og Instagram
En der kan finde den gode historie
En der er engageret, selvstændig og ansvarlig - får ideer og eksekverer
En der er samarbejdsvillig og åben for læring og udvikling
En der kan bidrage til en givende og hyggelig frivilligkultur, der vægter ærlighed, fællesskab
og humor højt.
● En der kan bruge gennemsnitligt 12 timer om måneden på at være frivillig i headspace
● En der kan se sig selv i headspace i minimum et år
● Deltage på introdagen lørdag d. 2. maj kl. 10-16.00 i headspace Gentofte (kan blive ændret
som følge af Covid-19 situationen)

… så er headspace lige noget for dig!
Send din ansøgning og CV til Sofie Nyvad Skjødt på sns@headspace.dk. Ansøgningsskemaet finder
du på vores hjemmeside under dette link https://www.headspace.dk/frivillig-arbejde/saadanbliver-du-frivillig. Du kan læse mere om headspace på www.headspace.dk.

