Initiativ under:

Er du vores nye ungerådgiver i headspace Aalborg?
-

Vi søger en initiativrig, engageret og selvstændig ungerådgiver til headspace Aalborg.

headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk. Vi tilbyder gratis og anonym rådgivning til
børn og unge i alderen 12-25 år, som har brug for nogen at tale med. I headspace er intet problem
for stort eller småt og vi møder de unge på deres præmisser.
Som ungerådgiver skal du have afdækkende og støttende samtaler med unge i samarbejde med
frivillige rådgivere, og have en koordinerende og inddragende funktion i forhold til de frivillige i
hverdagen. Derudover skal du, med reference til centerchefen, tage del i den daglige drift og
videreudvikling af headspace Aalborg.
Om dig
• Du har en uddannelse inden for det pædagogiske, sociale, psykologiske eller sundhedsfaglige
område.
• Du har et stort hjerte for børn og unge, og brænder for at hjælpe dem på deres præmisser.
• Du har erfaring med at arbejde med målgruppen – herunder gerne erfaring med samtaleforløb.
• Du kan arbejde selvstændigt og har en faglig robusthed, som gør, at du kan håndtere
udfordrende situationer.
• Du har erfaring med, eller interesse for, at arbejde med frivillige og kan se værdien heri.
• Du finder det motiverende at være medansvarlig for oplæring af nye frivillige samt fungere som
kvalificeret sparringspartner for både frivillige rådgivere og dine kolleger.
• Du har en faglig nysgerrighed, kan tænke utraditionelt og har lyst til at sætte præg på en
ungerådgivning, som forener civilsamfundets ressourcer med høj faglighed.
• Du er god til at skabe det overblik, der gør, at du kan løse opgaverne, der opstår i hverdagen.
• Du har lyst til at udbrede kendskabet til headspace gennem faglige oplæg på
uddannelsesinstitutioner.
• Du er indstillet på en arbejdsdag med mange bolde i luften, hvor tingene ændrer sig undervejs,
og hvor arbejdstiderne kan være skæve pga. åbningstiderne.
• Du er humoristisk og vægter godt humør og det gode samarbejde højt i hverdagen.
Vi tilbyder
• Et sjældent og spændende arbejde, hvor du kan gøre en forskel for unge og samtidig være med
til at videreudvikle headspace som fremtidens ungerådgivning.
• Undervisning, sparring og supervision med en bred vifte af fagpersoner.
• Mulighed for at blive en del af et engageret og tværfagligt miljø, hvor frivillige og ansatte
samarbejder om at hjælpe unge, som har brug for støtte og rådgivning.
Der er tale om en fastansættelse på 37 timer om ugen fra 1. oktober 2018, med udgangspunkt i
en bruttoløn på 28.000 kr.
Vi skal have din ansøgning senest onsdag d.22. august 2018 kl.12.00. Ansøgning og CV sendes
til job@headspace.dk. Mailen markeres med ’Ungerådgiver Aalborg’. Ansættelsessamtaler
afholdes d. 29. august 2018.
En yderligere beskrivelse af headspace Danmark kan læses på hjemmesiden www.headspace.dk
Har du spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte Centerchef Mette Truesen på
hverdage mellem 9.00-12.00 tlf. 53 73 30 12.

