
CSM Øst søger frivilligkoordinator 
15 timer ugentligt
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CSM Øst søger en koordinator 15 
timer om ugen, til hjælp i vores to 
nye satellitter på henholdsvis 
Sydsjælland og Nordvestsjælland.  
I hver af de to satellitter ansættes 
også to psykologer, der skal vare-
tage behandlingen.   

CSM Østs indsats til målgruppen 
løftes af engagerede professionelle 
og frivillige. I den frivillige indsats 
er der fokus på aktiviteter som fx 
samtalecafé, selvhjælpsgrupper, 
telefon- og chatrådgivning, yoga og 
sociale arrangementer. Aktivitet-
erne har til hensigt at understøtte 
den langvarige proces, der er brug 
for, for at afhjælpe senfølger.

I 2020 er der blevet bevilget ekstra 
midler til vores målgruppe, så vi 
har mulighed for at udvide med 
de to satellitter og dermed nå 
længere ud til målgruppen. Din 
opgave bliver i samarbejde med 
frivilligkoordinatoren at starte og 
udvikle det frivillige arbejde 
indenfor senfølgeområdet i hhv. 
Sydsjælland og Nordvestsjælland. 

Vi forestiller os, at processen 
foregår i tæt samarbejde med 
lokale foreninger, grupper og 
lokale nøglepersoner.

Dine opgaver bliver 
•  I tæt kontakt med den daglige 

koordinator, at søsætte og 
udvikle inspirerende tilbud  
til målgruppen

•  Løbende rekruttere og  
uddanne frivillige

•  Skabe gode rammer og et 
udviklende miljø for frivillige

•  Opbygge gode 
samarbejdsrelationer med 
relevante kommunale og 
frivillige tilbud

Hvad kan du?
•  Du er struktureret, evner 

overblik, har blik for detaljen og 
prioritering i den daglige drift

•  Personligt og fagligt kan du 
indgå i mangfoldige relationer 
og møde mennesker i øjenhøjde

•  Du har erfaring med frivilligt 
arbejde og meget gerne med 
målgruppen 

•  Du kan håndtere 
grænseproblematikker 

•  Du kan udvikle aktiviteter og 
rådgivning i samspil med den 
daglige koordinator af CSM Østs 
frivilligindsats

 
Ansættelsen er foreløbigt 
begrænset fra 1.1.2020 – 31.12.2020, 
men med mulighed for og håb om 
forlængelse. Arbejdstiden vil 
variere med både dag- og aften-
arbejde alt efter aktiviteternes art. 
Løn efter aftale.

Vil du høre mere om stillingen kan 
du kontakte frivilligkoordinator, 
Mille Eldevig på 60 18 70 92 eller 
centerchef, Tina Holm Johansen 
på 40 33 31 42. 

Ansøgning sendes elektronisk 
med CV til job@csm-ost.dk, marker 
ansøgningen: Frivilligkoordinator.

Ansøgningsfrist er 14. november 
2019 kl. 12.00. Samtaler afholdes 
onsdag den 20. november 2019 på 
Frederiksberg. 

CSM-Øst er et af i alt tre regionalcentre, der varetager behandling og rådgivning af voksne 
med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. CSM-Øst tilbyder psykologbehandling, 
socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud og VISO-rådgivning. Derudover telefon- 
og chatrådgivning ved frivillige.


