Initiativ under:

Er du vores nye ungerådgiver i headspace Gentofte
Foreningen Det Sociale Netværk, der står bag headspace Danmark, søger en ungerådgiver, som har mod
på at være med til at starte vores nye headspace i Gentofte Kommune. Det indebærer samtaler med
unge, rekruttering af frivillige, fortaler- og informationsvirksomhed til skoler og ungdomsuddannelser og
ikke mindst medansvar for at sikre, at centeret bliver et rart sted at være for børn, unge og frivillige.
Et job med mening
Siden 2013 har vi hjulpet 27.000 børn og unge. Vi er i dag til stede i 16 byer i Danmark. Centeret i Gentofte
kommune er nr. 17. Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor børn og unge i aldersgruppen 12-25 år anonymt
tilbydes nogen at tale med. En af de bærende værdier er, at vi møder børn og unge med positive
forventninger og på deres egne 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 udvikling af headspace i
Gentofte.









Du har en uddannelse inden for det pædagogiske, sociale, psykologiske eller sundhedsfaglige
område
Du har et stort hjerte for børn og unge og erfaring i arbejdet med dem
Du har erfaring med eller interesse for at arbejde sammen med frivillige og kan se værdien heri
Du har erfaring med chatrådgivning, og du brænder for at give denne erfaring videre og dermed
gøre chatrådgivningen i headspace endnu bedre. Du behøver ikke at have erfaring med supervision,
men det er en fordel
Du kan arbejde selvstændigt og har en faglighed, som gør, at du kan tage ansvar og håndtere
uforudsete situationer
Du har en faglig nysgerrighed, kan tænke utraditionelt og har lyst til at sætte dit præg på en ny
ungerådgivning
Du er indstillet på en arbejdsdag med mange bolde i luften, hvor tingene ændrer sig undervejs, og
hvor der vil være skæve arbejdstider
Du er humoristisk og vægter godt humør og det gode samarbejde højt i hverdagen

Vi tilbyder
 Et sjældent spændende arbejder, hvor du kan gøre en forskel for unge og samtidig være med til at
videreudvikle headspace som fremtidens ungerådgivning
 Systematisk kollegial sparring og supervision
 En god uformel arbejdsplads med plads til de gode ideer og medskabelse
 Løn forhandles individuelt, idet vi ikke ønsker at være lønførende
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En deltidsstilling på 30 timer om ugen ex. frokost, hvor aften og weekend arbejde kan forekomme
(stillingen kan på sigt blive en 37 timers stilling)
Forventet tiltrædelse den 1. november 2017

Ansøgningsfrist: mandag den 18. september kl. 12.00
Send din ansøgning inkl. CV og eksamensbeviser til job@headspace.dk. Du bedes tydeligt mærke mailen
med ”Ungerådgiver Gentofte” i emnefeltet. For ansøgere, der indkaldes til samtale, bedes der fremsendt
aktuel indhentet straffeattest, og der vil blive indhentet børneattest.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Christian Lund på 5361 0385
eller på cl@headspace.dk.
Første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 20. september 2017 i København, og
anden runde afholdes den 25. september i København.
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 deres egne præmisser.
Du kan læse mere om headspace på vores hjemmeside: www.headspace.dk

