
Energisk koordinator til Mænds Mødesteder Randers 

Vil du gøre en indsats for at bekæmpe ensomhed og øge trivsel blandt mænd udenfor 

arbejdsmarkedet? Kan du opbygge netværk for og sammen med en bred vifte af mænd? 

Frivilligværket søger i samarbejde med Randers Sundhedscenter en koordinator til Mænds 

Mødesteder Randers. I projektet vil vi have fokus på mænd i alle aldre, der står udenfor 

arbejdsmarkedet. Vi stræber efter, at bekæmpe ensomhed og sikre bedre trivsel blandt de 

deltagende mænd. Kernen i projektet er etableringen af mødesteder, hvor voksne mænd med 

forskellig social og kulturel baggrund kan samles og arbejde med meningsfulde projekter i eget 

tempo, i et åbent og inkluderende fællesskab. Tanken bag er, at mænd er mere tryg ved at tale 

om problemer og følelser, mens man er i gang med en aktivitet og ikke blot sidder rundt om et 

bord.  

Projektet varer i 2 år og håbet er, at de deltagende mænd selv kan drive det efterfølgende. 

 

Dine opgaver som projektkoordinator bliver at: 

• Etablere kontakt til en bred kreds af mænd i Randers og omegn 

• Etablere og facilitere udviklingen af åbne, inkluderende og bæredygtige mødesteder med 

aktivitetsfællesskaber for mænd 

 

Dine faglige kompetencer: 

• Din faglige baggrund er underordnet, men du må gerne have erfaring med 

netværksdannelse samt koordinering og igangsættelse af projekter 

 

Dine personlige kompetencer: 

• Er udadvendt og god til at skabe relationer 

• Er god til at udbrede interesse for en sag blandt andre mennesker 

• Er praktisk anlagt, initiativrig, selvstændig, rummelig og har respekt for andres holdninger og 

meninger 

 

Vi kan tilbyde: 

• Et selvstændigt fleksibelt arbejde med stor indflydelse på projektets udførelse 

• Gode kolleger og en uformel omgangsform 

• En varieret arbejdsdag med mange forskellige samarbejdspartnere 

 

Hvem er vi? 

Frivilligværket er det lokale frivilligcenter i Randers og fungerer som omdrejningspunkt for den lokale 

frivillighed. Frivilligværket Randers er et tilbud til foreninger, borgere, kommunale medarbejdere og 

institutioner samt private virksomheder om gratis rådgivning og sparring om alle aspekter indenfor 

frivillighed. Vi rådgiver foreninger om rekruttering, kommunikation, projektudvikling m.m., giver 

borgere et overblik over frivillige initiativer, sparrer med kommunale institutioner om inddragelse af 



frivillige, afholder netværks- og synlighedsskabende arrangementer, udlåner lokaler og meget 

mere. 

Randers Sundhedscenter er en kommunal virksomhed, der huser både kommunale, regionale, 

private og frivillige aktører på sundhedsområdet. Vi har fokus på borgernes sundhed og arbejder 

på forskellige fronter med sundhedsfremme og forebyggelse. 

 

Ansættelsesforhold 

Stillingen er gennemsnitligt på 10 timer om ugen, men med variation i opstartsperioden.  

Eftermiddag og aftenarbejde kan forekomme. Stillingen ønskes besat senest 1. marts 2018. 

Man har base på Frivilligværkets kontor i Frivillighedens Hus i hjertet af Randers, men man skal 

forvente en del aktivitet ude af huset. Kørekort og egen bil er en fordel. 

 

Praktiske oplysninger 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til leder af Frivilligværket, Louise Brown på 2916 1921 // 

louise@frivilligvaerket.dk   

Ansøgning, CV og relevante bilag bedes sendt til Louise Brown på louise@frivilligvaerket.dk  

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 9. februar 2018. 

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 22. februar 2018 over middag. 

 

• Yderligere oplysninger om Frivilligværket kan findes på www.frivilligvaerket.dk 

• Yderligere oplysninger om Randers Sundhedscenter kan findes på 

www.sundhedscenter.randers.dk  

• Yderlige oplysninger om Mænds Mødesteder kan findes på www.mmdanmark.dk 
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