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Frivillig leder til 

familieoplevelssklub 

Red Barnet Vejle søger frivillig leder til familieoplevelsesklub for børn med ar på sjælen 
efter krig og flugt! En unik mulighed for at gøre en forskel for børn lokalt! 

Red Barnet Vejle har en oplevelsesklub for flygtningefamilier, som har ar på sjælen efter krig og 
flugt. Projektet hedder "Ud af Krigens Skygge". 
 
At være barn i en familie med svære minder og oplevelser kan ofte være en udfordring og 
belastning. De små lyspunkter og gode oplevelser kan gøre en forskel. Red Barnets 
familieoplevelsesklub sikrer disse sårbare familier gode og givende naturoplevelser for børn og 
forældre i et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab. Der er ca. 8 udflugter og arrangementer om 
året, typisk en lørdag eller søndag eftermiddag. 
Klubben drives af et super team af meget engagerede frivillige, som har hjerte for udsatte børn og 
deres familier, og som har lyst til aktiviteter med naturen som omdrejningspunkt.  

Vi søger en leder som vil bringe erfaring og kompetencer i spil og stille sig i spidsen for 
lederteamet. 
 
Dine opgaver er at: 

 Lede og fordele arbejdet på en god måde, både i lederteamet og i teamet af frivillige 
 Sikre et godt og trygt fællesskab blandt børn, forældre og frivillige 
 Skabe en god struktur i planlægning og kommunikation 
 Være kontakt til Red Barnet Vejles bestyrelse  

Vi forestiller os, at du er: 

 Et varmt, engageret og empatisk menneske 
 Optaget af at gøre en forskel for udsatte børn og familier lokalt 
 Du har en vis erfaring med at lede andre enten gennem dit arbejdsliv eller gennem 

engagement i foreningslivet. 

Som frivillig leder vil du få støtte og hjælp i opgaven fra Red Barnets frivilligkonsulent og 
naturvejleder.   

Du vil blive en del af Red Barnet Vejle, som er socialt engageret i kampen for udsatte børn i 
kommunen. Du vil få tilbud om relevante kurser, og der er mulighed for guldkorn til CV'et.  

Vi går ind for moderne og fleksibel frivillighed, som matcher et aktivt job og familieliv.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Kontakt: Katrine Lau, tlf.nr. 21 89 29 12, mail: katlau@redbarnet.dk 
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