
AFS Interkultur søger foreningskonsulent 
I AFS Interkultur er de frivillige i lokalforeningerne gjort af et helt særligt stof - vil du 
være med til at styrke det potentiale? 

Vi er en frivilligbaseret læringsorganisation, som faciliterer kulturmøder og skaber interkulturel 
læring, bl.a. ved hjælp af vores udvekslingsprogrammer, som danner rammen om flere 
hundrede kulturmøder hvert år.   

Den lokale frivillighed er afgørende for de mange kulturmøder, der sætter stærke og 
forandrende aftryk på mennesker, familier, lokalsamfund og verden. Netop af den grund har 
foreningens bestyrelse besluttet at afsætte ressourcer til udviklingen af vores lokalforeninger. 
Du bliver derfor en del af “Projekt Bæredygtige Lokalforeninger”.  

Du får arbejdsplads på vores kontor på Frederiksberg, men du er ofte på landevejen, når du 
holder møder med vores 26 lokalforeninger der er fordelt over hele landet. 

Konkret skal du som vores nye foreningskonsulent understøtte lokalforeningerne i at tiltrække 
flere frivillige, organisere arbejdet og løbende udvikle sig. Din vigtigste opgave bliver at være 
lokalforeningernes sparringspartner og understøtte det stærke lokale arbejde. 

Konkret bliver dine opgaver:  

● At være lokalforeningernes tætteste kontaktperson ved at: 
○ Sparre, coache og vejlede 
○ Stille redskaber, metoder, håndbøger og materialer til rådighed 
○ Sikre, at lokalforeninger overholder standarder og procedurer  
○ Facilitere initiativer og udvikling, sikre at vi kommer i mål og synliggøre, at vi når 

vores mål 
○ Støtte frivillige i lokalforeningerne i deres frivillige virke og udvikling 

● At være bindeled mellem sekretariat og lokalforeninger 
● At udvikle og afholde uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige 
● At introducere nye frivillige i lokalforeningerne 

Du vil få mange berøringsflader, og sammen med dit team af to andre engagerede og iderige 
konsulenter  bevæger du dig på kryds og  tværs af organisationen. Dit stærke samarbejde med 
lokalforeningerne, kollegaer og andre frivillige formår du at omsætte til nationale aktiviteter, 
strukturer og initiativer.  



Om dig 

Din baggrund har vi ikke lagt os fast på - mange veje kan have bragt dig til dette job. Måske er 
du i afslutningen af dit arbejdsliv, måske i begyndelsen. Det vigtigste er, at du evner at 
igangsætte og facilitere udvikling. Du har en smittende motivation, og du kan skabe og drive 
forandringer. Du har forståelse og erfaring med at skabe forandringer, og du ved hvad det 
kræver.   

Du skaber let positive relationer og tager afsæt i potentialer, når du udvikler, faciliterer og støtter 
vores mange engagerede lokalforeninger. Dén evne er vigtigere end dine eksamenspapirer.  

Du trives med “fingrene i jorden” ude i vores lokalforeninger. Derudover har du flere af følgende 
kvalifikationer: 

- Erfaring med og viden om at facilitere udviklingsprocesser 
- Foreningsforståelse og gerne erfaring med frivillighed 
- Motiverende tilgang, der skaber ejerskab og forandring 
- Anerkendende tilgang 
- Relationelle kompetencer 
- Erfaring med en coachende og støttende tilgang 
- Undervisningserfaring  
- Kommunikative kompetencer  

En hverdag med en del møder på skæve tidspunkter ser du som en mulighed for at have frihed 
på andre tidspunkter. Du skal regne med at deltage i møder cirka to aftener om ugen. 
Intensiteten varierer dog i løbet af året, hvorfor vi forventer stor fleksibilitet, som til gengæld 
også imødekommes af fleksibilitet den anden vej.  

Det praktiske 

Stillingen er på 35 timer ugentligt. Foreløbig ansættes du i en tidsbegrænset stilling indtil foråret 
2024, men med mulighed for forlængelse. Det vil være en fordel, at du kan stille bil til rådighed. 
Tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest 1. maj 2023. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale 

Spørgsmål til stillingen og/eller om AFS Interkultur stiles til frivillighedskonsulent Louise 
Lindberg Poulsen 40 12 38 34 eller mail louise.poulsen@afs.org. T. Ansøgning samt CV 
bedes indsendt senest mandag den 26. februar kl. 18.00 på job.dk@afs.org.  

Vi afholder 1. samtale den 3. marts og en evt. 2. samtale den 8. marts. Går du videre til 2. 
samtale, vil vi bede dig om at løse en case som vi sender den 6. marts.  

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 
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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 250 aktive frivillige. 

 
 


