Bliv studentermedarbejder i
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Koordinering og udvikling af aktiviteter
med unge flygtninge
DFUNK søger en studentermedarbejder til vores kontorfællesskab i Århus per 1.
august 15 timer ugentligt. Ansøgningsfrist 7. juni 2017.
Hvem er vi?
DFUNK er Dansk Flygtningehjælp Ungdom, en landsdækkende forening af unge, der arbejder for at forbedre
flygtninges vilkår i Danmark og internationalt. Til vores kontorfællesskab i Ungdomskulturhuset i Århus centrum
søger vi en studentermedarbejder, der skal arbejde med koordinering og udvikling af vores Ung-til- Ung aktiviteter
for unge flygtninge i Midtjylland og Nordjylland.
DFUNK har eksisteret i 8 år og har i øjeblikket ca. 1200 medlemmer. Vi føler os stadig som en ung organisation med
mange muligheder og plads til nye idéer. Vi skaber løbende nye aktiviteter sammen med vores engagerede frivillige,
og du kan være med til at præge organisationens udvikling. Du vil være meget i felten og arbejde selvstændigt med
at få aktiviteterne til at lykkes. Derudover vil du blive inddraget i det generelle arbejde med at udvikle organisationen
lokalt og på landsplan. Vi har brug for en engageret studentermedarbejder, som gerne vil have masser af ansvar –
og vi forventer, at du tager det.

DFUNK Ung-til-ung
DFUNKs Ung-til-Ung-indsats er målrettet uledsagede mindreårige og andre unge, der fornyligt kommet til landet
som flygtninge. I lokale ung-til-ung-grupper kan de unge flygtninge møde andre unge, deltage i fritidsaktiviteter, øve
sprog og meget mere. Nogle steder skal arbejdet forankres i allerede eksisterende lokale DFUNK-grupper, andre
steder skal der opbygges nye DFUNK-grupper. Her kommer du ind i billedet.
Dine opgaver vil være:
• At understøtte de frivilliges arbejde i lokale Ung-til-Ung grupper
• At etablere nye Ung-til-ung-grupper
• At mobilisere lokale unge til aktiviteterne og skabe kontakt til unge flygtninge
• At sikre sammenhængen til vores øvrige indsatser målrettet unge flygtninge
• Afholdelse af kurser, samt udvikling af redskaber og metoder til frivillige
• At være med til at udvikle nye tiltag

Bliv en del af DFUNKs sekretariat
Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med de frivillige rundt om i landet og dine kollegaer. Du vil blive en del af
DFUNKs sekretariat, der består af studentermedarbejdere, praktikanter og konsulenter. Desuden kommer du til at
samarbejde med en række relevante fagpersoner i Dansk Flygtningehjælp. Vores kontor i Århus ligger i
Ungdomskulturhuset i Århus centrum. Som del af ungdomskulturhuset har vi adgang til gode faciliterer for de
frivillige, og som organisation kan vi herfra bygge bro mellem de unge flygtninge og andre unge i Århus. DFUNK har
tre studentermedhjælpere ansat i Århus, som arbejder tæt sammen. Jeres nærmest leder sidder i København og
kommer til Århus to dage om måneden. I har desuden en månedlig arbejdsdag i Købenavn.
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Vi forventer
•
•
•
•
•
•

At du har erfaring med koordinering af frivillige og evt. med socialt arbejde med flygtninge
At du er initiativrig, har organisatorisk overblik og er god til at se muligheder
At du kan samle og motivere andre unge til opgaverne
At du er indstillet på skæve arbejdstider
At du trives med at have meget ansvar og arbejde selvstændigt
At du kan have en månedlig arbejdsdag i København. Der udover foregår arbejdet på kontoret i
Århus og ude i de lokale grupper

Du får
•
•
•

Mulighed for at være en del af en dynamisk arbejdsplads med mange gode kolleger
Erfaringer med projektledelse, organisationsudvikling og ledelse af frivillige
Mulighed for at sætte dit præg på en ny ungdomsorganisation og gøre en stor og vigtig forskel for
unge flygtninge

Yderligere information Se mere om vores arbejde med unge flygtninge på www.dfunk.dk. Du kan
kontakte Matilde Lykke på matilde.lykke@dfunk.dk for flere oplysninger om stillingen.
Tiltrædelse og vilkår Stillingen er fra 1. august 2017 til udgangen af 2017 med mulighed for
forlængelse. Stillingen er på 15 timer ugentligt. Lønnen er 125 kroner i timen plus feriepenge.
Ansøgning og CV Din ansøgning med CV, mærket ”studentermedarbejder – DFUNK Århus”, skal være
os i hænde senest onsdag d. 7. juni kl. 12:00. Du kan søge ved at sende en mail med ansøgning og CV
til mail@dfunk.dk. Vi forventer at holde samtaler i Århus d. 14. og 15. juni.

DFUNK er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt.
Det gør vi gennem frivillige sociale aktiviteter for og med unge flygtninge, gennem oplysningsarbejde om
flygtningeproblematikker, og gennem politisk arbejde. Du kan støtte vores arbejde for at forbedre
flygtninges tilværelse ved at blive medlem. Læs mere på www.dfunk.dk.
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