AFS Interkultur søger Frivilligkonsulent.
Danmarks største frivilligbaserede udvekslingsorganisation søger Frivilligkonsulent.
Til at varetage og styrke rekruttering, udvikling og fastholdelse af foreningens base af frivillige søges en
Frivilligkonsulent, der har værktøjskassen fuld af gode idéer til rekruttering og motivation, og som evner at
inspirere foreningens mange engagerede frivillige.
Den rette profil til stillingen er en person, der er stærk i relationsdannelsen og som ubesværet indgår med
en inspirerende tilgang i samarbejdet med mange forskellige mennesker og grupper.
Frivilligkonsulenten skal kunne arbejde selvstændigt og gerne have erfaring med projektledelse.
Den rette person til stillingen har foreningserfaring og trives med at arbejde i en politisk ledet organisation,
hvor skiftende prioriteringer stiller krav til omstillingsparathed.
Frivilligkonsulentens primære opgaver:
•
•
•
•
•
•

Rekruttere, fastholde og støtte frivillige i deres udvikling indenfor AFS Interkultur i et samspil
mellem foreningens, lokalforeningerns og den frivilliges behov.
I samarbejde med øvrige medarbejdere og generalsekretæren sikre, at de frivillige har relevant
uddannelse og erfaringsudveksling stillet til rådighed for at kunne løse opgaverne.
Støtte AFS Interkulturs lokalforeninger i rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Støtte nationale udvalg og arbejdsgrupper i rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Registrering og vedligeholdelse af foreningens medlems- og frivilligdatabase.
Udvikle foreningens arbejde med frivillige og frivillighed blandt andet ved at deltage i en
internationale arbejdsgruppe vedrørende Volunteer Engagement.

Spørgsmål til stillingen og/eller om AFS Interkultur stiles til generalsekretær Ulrik Wehner på telefon 38 34
33 00 eller mail ulrik.wehner@afs.org
Tiltrædelse 1.november 2019 eller snarest derefter.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
Ansøgning samt CV bedes indsendt senest mandag den 2. september 2019 kl. 8.00 på job.dk@afs.org.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i begyndelsen af uge 38.
Om AFS Interkultur:
AFS Interkultur er en NGO, der arbejder for fred gennem interkulturel forståelse. Vores programmer er
hovedsagelig udvekslingsophold i det meste af verden. Vi sender og modtager hvert år omkring 550
udvekslingsstuderende, der ønsker at lære sig selv og verden at kende gennem personlige kulturmøder. I
Danmark har AFS Interkultur omkring 30 lokalforeninger, der drives af 450 aktive frivillige.

