
Frivilligcenter Herning søger medarbejder 

I Frivilligcenter Herning mangler vi en medarbejder,  

der kan samarbejde med vores centerleder om at drifte og udvikle Frivilligcentret.  

Hvis du har lyst til at blive en del af en spændende arbejdsplads  

med masser af mangfoldighed, er dette måske jobbet for dig. 

Frivilligcenter Herning er det lokale videns- og kompetencecenter for frivilligt socialt arbejde. Vi støtter op 

om frivillige foreninger på det sociale område. Vi har lidt over 80 medlemsforeninger, som i forskellig grad 

bruger Frivilligcentret. Nogle bruger vore lokaler, andre deltager i kurser, workshops, netværksmøder m.m. 

eller får rådgivning og sparring til deres foreningsarbejde. 

Som medarbejder vil du få kontakt til disse foreninger og deres frivillige og være med til at støtte op om 

deres arbejde og give dem de bedst mulige betingelser. 

Du bliver en vigtig del af det daglige liv i Frivilligcentret med lokalebooking, rådgivning, samtaler, 

koordinering og kommunikation. Desuden vil du være med til at tilrettelægge og afvikle arrangementer og 

tage del i arbejdet med at synliggøre værdien af frivilligheden i Herning Kommune. 

Vi ønsker os en medarbejder, der sammen med vores centerleder kan gøre Frivilligcentret til et godt sted at 

være. Derfor er det afgørende, at du er åben og imødekommende og møder andre med respekt og 

anerkendelse. Konkrete arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver fordelt mellem dig og centerlederen, og 

vi forventer, at du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst. Det er desuden en 

forudsætning, at du kan bevare roen og overblikket i en travl hverdag. 

En del af vort arbejde handler om kommunikation, så erfaring med layout, hjemmesider, sociale medier, 

videoredigering og andre former for kommunikation vil være en styrke. Ligeledes må du gerne være typen, 

der kan lede og facilitere møder og arrangementer. Hvis du har erfaring med undervisning, projektudvikling 

eller netværksarbejde er det også et plus. 

Din dagligdag vil byde på en god blanding af kontorarbejde, samtaler, møder og praktiske opgaver, og du 

får brug for at være omstillingsparat og fleksibel. Til gengæld er der også en stor grad af frihed i 

tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver.  

Vi glæder os desuden til at høre om dine mange andre kompetencer, som kan bringes i spil i Frivilligcentrets 

virke og dagligdag.  

Kontakt centerleder Kurt Kleon Jeppesen på 5216 7976 eller kurt@fcherning.dk for 

at høre mere om jobbet og om Frivilligcentret. Eller kig dig omkring på hjemmesiden 

www.fcherning.dk for at blive lidt klogere på, hvem vi er og hvad, vi laver. 

 

Stillingen er på 16 timer om ugen med mulighed for flere timer i perioder og 

tidsbegrænset i et år, men med henblik på fastansættelse.  

Ansættelse 1. april eller snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 15. marts 

Ansøgning sendes til centerleder Kurt Kleon Jeppesen på kurt@fcherning.dk  

eller til Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning. 

mailto:kurt@fcherning.dk
http://www.fcherning.dk/
mailto:kurt@fcherning.dk

