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Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge, og har du fokus på den enkeltes 

kompetencer, styrker og behov? Nyder du at gøre en forskel og mærke, at dit arbejde flytter og 

udvikler en udsat gruppe i Danmark? Har du lyst til at blive ansvarlig for en række spændende 

projekter, der styrker udsatte børn og unge, samt for nogle camps og en række individuelle 

arrangementer? Vil du bidrage til Børnehjælpsdagens arbejde med anbragte børn og udsatte unge - 

så har vi det helt rigtige job til dig! 

Dine arbejdsopgaver: 

En meget vigtig del af dit arbejde vil være at styrke anbragte børn og udsatte unge ved at 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere forskellige projekter, som du bliver ansvarlig for. Derudover 

vil du skulle afholde arrangementer for anbragte børn og unge, en årlig camp samt udvikle den 

frivillige indsats i Børnehjælpsdagen, der favner de frivilliges arbejde.   

 

Det vi specifikt søger, er en medarbejder, der har dokumenterede faglige kompetencer indenfor 

arbejdet med børn og unges personlige og sociale kompetencer, mental robusthed, og også gerne 

positiv psykologi og PERMAmodellen, måske ved en uddannelse i psykologi, gerne kombineret med 

pædagogik. 

 

Dine kvalifikationer: 

- En relevant uddannelse 

- Dokumenteret erfaring med projektudførelse og gerne projektledelse 

- Dokumenteret erfaring i arbejdet med børn og/eller unge og det er en fordel, hvis du 

har erfaring med målgruppen anbragte børn og udsatte unge 

- Erfaring med planlægning og afholdelse af arrangementer og også gerne camps  

- Det er vigtigt, du er udadvendt og empatisk og kan rumme de udsatte børn og unge i 

vores målgruppe 

- Du har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt 

- Du kan arbejde selvstændigt, men er også en dygtig teamplayer 

- Du er omstillingsparat og trives med mange, alsidige opgaver 

Projektlederen skal være indstillet på, at der kan forekomme weekendarbejde. Der er dog mulighed 

for planlægning og stor fleksibilitet i arbejdet.    

 

Dine primære arbejdsopgaver: 

- Ansvar for planlægning og gennemførelse af selvstændige projekterEvaluering og 

rapportering af projekter til sponsorer/samarbejdspartnere mv.   
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- Ansvarlig for planlægning, afholdelse og evaluering af endagsarrangementer for 

anbragte børn og udsatte unge på landsplan og en årlig camp 

- At supportere sponsorer/samarbejdspartnere mv. i forbindelse med projekter og 

arrangementer 

- Diverse ad hoc-opgaver, som lander på dit bord, som følge af nye ideer og 

henvendelser fra vores samarbejdspartnere 

- Administrative opgaver de dage, hvor vi har meget store events, der medinddrager alle 

ansatte i organisationen 

Vi tilbyder: 

- En dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling hvor din tilgang til løsninger værdsættes, 

- Gode kolleger, bestående af dedikerede personer i en positiv ånd, med stort 

engagement, empati og faglige kompetencer 

- Masser af arbejdsmæssig frihed i opgaverne og variation i hverdagen 

- Et meningsfuldt job, hvor du kan gøre en forskel for en udsat gruppe af børn og unge i 

det danske samfund 

Jobbet ønskes besat 1. februar 2021 og senest 1. marts 2021. Det er en tidsbegrænset stilling frem 

til marts 2022, men der vil muligvis være mulighed for forlængelse eller fastansættelse.             

Arbejdspladsen er på vores hovedkontor i København på Amager. 

Send din ansøgning på mail til post@bhd.dk - ansøgningsfrist torsdag den 31. december 2020, kl. 

12:00, idet vi dog løbende vil gennemgå ansøgningerne og formentlig allerede gennemføre de 

første ansættelsessamtaler inden ansøgningsfristens udløb. Bemærk dog at vi holder lukket over 

jul og nytår fra d. 19 dec. 2020 til d. 3 jan. 2021, begge dage inklusiv.   

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Maria Deria 

på e-mail: md@bhd.dk  

Om Børnehjælpsdagen 

I Børnehjælpsdagen arbejder vi med at styrke de personlige og sociale kompetencer hos anbragte 

børn og udsatte unge i Danmark. Formålet er at gøre de unge mennesker mere robuste og give 

dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Vores indsats er baseret på projekter, 

camps og 1-dags-arrangementer, som vi afholder over hele landet. Vi arbejder evidensbaseret og 

tager udgangspunkt i positiv psykolog, herunder PERMA-modellen. 

Vi samarbejder med en lang række af danske kommuner, erhvervsvirksomheder, døgninstitutioner, 

plejefamilier samt foreninger, idrætsklubber og skoler.  

Læs mere om Børnehjælpsdagen på www.bhd.dk 
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