Vi søger landsdækkende
frivilligkoordinator

Vil du være med til at gøre en kæmpe forskel i unge
fra misbrugshjems liv? Elsker du at arbejde med
mennesker, og kan du veksle mellem den nære
samtale og det store overblik? Er du god til Excelark og
procesoptimering, og begejstres du ved at se andre
lykkes? Så er du nok den, vi søger til en nyopslået
fuldtidsstilling som Landsdækkende Frivilligkoordinator
i TUBA. TUBA hjælper hvert år tusinder af unge, der er
vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug med
gratis og meget effektiv behandling. Du skal fordoble
antallet af frivillige psykologer og psykoterapeuter i
TUBA over de næste fem år, så endnu flere unge kan få
hjælp. Samtidig må den nuværende høje kvalitet i de
frivilliges arbejde ikke falde og de frivillige skal stadig
føle sig lige så værdsatte som i dag.
Hos TUBA får du:
•
Projektledelseserfaring i en landsdækkende
organisation med 25 lokalafdelinger
•
Mulighed for at være ansvarlig for et særligt
indsatsområde
•
Erfaring med effektmåling af det terapeutiske
arbejde
•
Mulighed for at lære TUBAs meget effektive
behandling (inkl. FIT og CORE)
•
En god arbejdsplads med stort fokus på
faglighed og nærvær.
Dine arbejdsopgaver vil være:
•
Overordnet frivilligkoordinering inkl.
organisering af lokale frivilligkoordinatorer
•
Rekruttering og HR af frivillige
•
Kurser, supervision og faglig udvikling
•
Gøre den eksisterende frivilligstrategi
operationaliserbar og stå for
implementeringen samt eventuel yderligere
strategisk udvikling af området
•
Lokal frivilligkoordinering og administration i
Region Hovedstaden
•
Nyhedsbreve og anden samlet kommunikation
til de frivillige
•
Frivilligrelateret fundraising
•
Individuel og/eller gruppeterapiforløb i
begrænset omfang

Vi søger, én der har:
•
En akademisk uddannelse som Psykolog eller
exam. Psykoterapeut (min. 4 år). For
psykoterapeuter bedes der vedlægges en
beskrivelse af uddannelsens studieordning
•
Erfaring med frivilligkoordinering og/eller
personaleledelse
•
Erfaring med projektledelse, organisering og
administration
•
Erfaring med psykoterapi, gruppeterapi,
supervision og gerne undervisning
•
Evnen til at formulere, reflektere over og
udvikle egen og TUBAs praksis alene og i
fællesskab med andre terapeuter og ledelsen
•
Ydmyghed og åbenhed over for opgaven og
ambitioner om hele tiden at blive bedre
•
Evnen til at bede om hjælp, når noget ikke
lykkes for dig
•
Et udadvendt, positiv og teamorienteret
sindelag
Værd at vide:
Stillingstitlen er Landsdækkende Frivilligkoordinator
og er beregnet til 37 timer pr. uge på kontoret i TUBA
København. Det forventes, at du kan arbejde to
aftener om ugen, for tiden hver mandag og torsdag
aften, hvor de frivillige er på vagt. Der skal endvidere
regnes med omkring to rejsedage per måned i
Danmark.
Psykologer aflønnes efter AC-skalaen med et tillæg for
aftenarbejde + evt. autorisationstillæg.
Psykoterapeuter aflønnes efter uddannelse, erfaring
og anciennitet.
Hvis du er interesseret og mener, du møder vores krav,
så upload din ansøgning og CV senest den 7. august.
Der vil være to runder samtaler. Den første er onsdag
d. 16 august og den anden d. 23. august.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget
velkommen til at kontakte regionsleder Dorthe Sund
From på mail dsf@tuba.dk frem til midt juli og fra d.
24 juli landsleder Henrik Appel på hae@tuba.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

