Settlementet søger engageret student til stillingen som Community Organizer
Settlementet på Vesterbro søger en dygtig student som er god til at organisere events, aktiviteter og kulturelle
arrangementer - primært i Settlementets socialøkonomiske handelsgade, Saxogade.
Vi har brug for dig, der både er struktureret og kreativ i forhold til at organisere aktiviteter, som du skal udvikle og
eksekvere i samspil med Settlementets bruger, ansatte og frivillige. Du skal have modet til at sætte ting i gang og
kunne engagere både frivillige, ansatte og brugere.

Om jobbet
Community Organizer skal organisere events, aktiviteter og kulturelle arrangementer, der alle faciliterer
fællesskab på tværs, skaber sammenhold og inkluderer udsatte borgere på kanten af samfundet. Dette vil ske
gennem tre underaktiviteter:
1. Overordnet planlægning af et årshjul for events, aktiviteter og kulturelle arrangementer i samarbejde
med gadens butikker og brugerne af Settlementets værested ’Gang i Gaden’.
2. Rekruttering af ressourcestærke frivillige, der kan hjælpe med at løfte de forskellige aktiviteter.
3. Praktisk planlægning og gennemførelse af de enkelte arrangementer, herunder inddragelse af eksterne
samarbejdspartnere, evt. ansøgning om sponsorater ol., ansøgning om div. tilladelser hos kommunen til
større arrangementer, markedsføring og PR på sociale medier og i lokale el. landsdækkende aviser,
tovholder for gennemførelse, samt ansvarlig for efterfølgende regnskabsaflæggelse og evaluering.

Vi kan tilbyde
•
•
•

Et spændende og meningsfyldt arbejde med ansvar og frihed
En alsidig hverdag og gode engagerede kollegaer
Et entreprenant miljø, hvor du får en bærende rolle i forhold til udviklingen af events og aktiviteter

Vi forventer, at du
•
•
•
•
•
•

Har arbejdet med organisering af events, aktiviteter og kulturelle arrangementer
Kan arbejde med mange forskellige typer mennesker
Har stort kendskab til arbejdet med organisering af frivillig, samt frivilligledelse
Er iderig og kan engagere og motivere brugere, frivillige og ansatte
Ikke er bange for at tage ansvar og arbejde operationelt med diverse ad hoc-opgaver.
Er selvkørende og effektiv, struktureret og detaljeorienteret

Det er en fordel, hvis du
•
•
•

Er udadvendt og social
Kan arbejde med mange forskellige typer mennesker
Har erfaring med at arbejde i en social organisation

Stillingen er gennemsnitlig 15 timer om ugen – der kan forekomme aften- og weekendarbejde.
Ansættelsen er fra 1. januar, vi holder samtaler i uge 48, og frist for ansøgning er 22/11/17
Send ansøgning og cv til julie.takla@settlementet.dk og anja.kure@settlementet.dk
Mærk din mail med: Ansøgning// Community Organizer

Kort om Settlementet
Settlementet på Vesterbro er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med inddragelse af
civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle
ligestilling. Vores mission er at skabe håb, udvikling og meningsfulde fællesskaber for socialt udsatte borgere, der
falder gennem velfærdssamfundets net, ved at
understøtte, at det enkelte menneske udfolder sit potentiale og bidrager positivt
til samfundet. På denne måde bidrager vi til, at der bygges bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner,
på tværs af generationer og på tværs af sociale
og kulturelle skel. Vores mål er således at sikre ligestilling og social integration for socialt udsatte borgere. Dette
er ikke bare til gavn for den enkelte borger, men for
hele samfundet. Settlementet på Vesterbro er organiseret som en erhvervsdrivende fond og er registreret som en
socialøkonomisk virksomhed med 45 ansatte og 100 frivillige.
Læs mere på www.settlementet.dk.

Kort om Saxogade
Settlementet har drevet socialøkonomiske aktiviteter i Saxogade siden 1986, og er nu i gang med en revitalisering
af gaden, så den bliver Københavns første sociale handelsgade. Alle Saxogades butikker skal være sociale bagved
disken og kommercielle foran. Saxogade danner således rammen om rummelige arbejdspladser i
socialøkonomiske virksomheder, hvor borgere med problemer ud over ledighed
tilbydes praktikforløb med fokus på faglig opkvalificering samt personlig og social kompetenceudvikling.

