
 

Det Danske Spejderkorps søger samværs- og udviklingskonsulent 
Vil du arbejde med at udvikle vores mere end 400 lokale spejdergrupper? Og vil du samtidig 
sikre, at børn og unge oplever gode og trygge rammer i Det Danske Spejderkorps? 
De seneste år har vi oplevet en støt medlemsvækst, hvilket bl.a. har medført at flere lokale 
spejdergrupper har børn på venteliste. Sideløbende har vi lokalt og nationalt sat ekstra fokus på at 
skabe trygge fællesskaber for børn og unge. Det er de to områder, du skal være med til at løfte som 
samværs- og udviklingskonsulent.  

Din primære opgave bliver at udvikle spejdergrupper i hele Danmark. Dels ved at støtte 
eksisterende grupper, men også ved at oprette nye, og styrke de voksenfællesskaber, der skaber 
grobund for, at tusindvis af børn og unge årligt bliver spejdere. Det sker sammen med dine kolleger 
via besøg hos grupper, telefonrådgivning, opstart af lokale og nationale projekter og et tæt 
samarbejde frivillige.  

Samtidig skal du være vores samværsspecialist. En rolle, der dels indebærer at arbejde proaktivt 
med at skabe trygge rammer, men også at være den primære kontaktperson, når vores medlemmer 
lander i en sårbar situation og har brug for hjælp. Du har derfor gerne erfaring med krisehåndtering 
og konfliktløsning, og det er must, at du forstår at skabe stærke tillidsfulde relationer. 

Vi søger en kollega, der: 

• Kan skabe begejstring omkring sig, men samtidig evner at hjælpe personer i en sårbar 
situation. 

• Har faglig såvel som praktisk erfaring med at arbejde med samværsforhold, trivsel og 
rådgivning i en forening, på en uddannelsesinstitution eller lignende. 

• Har kommunikative evner til at udvikle materialer inden for samværsområdet. 
• Kan få frivillige til at lykkes med deres ambitioner og sparre med dem på hele rejsen fra idé 

til eksekvering. 
• Har et højt personligt drive, er robust af natur og får energi af at arbejde i en frivillig 

organisation, hvor ildsjæle bruger deres fritid for at bidrage til fællesskabet. 

Vi tilbyder: 

• Muligheden for at gøre en konkret forskel i en bevægelse, hvis mission er at udvikle børn og 
unge. 

• Udfordrende og varierende opgaver, hvor to dage sjældent ligner hinanden, og hvor du 
hurtigt får en bred kontaktflade til dedikerede og dygtige frivillige. 

• Frihed til selvstændig planlægning af opgaver og arbejdstid på en familievenlig 
arbejdsplads. 

• En dygtig og ambitiøs kollegagruppe samt frokostordning, løbeklub, attraktive 
efteruddannelsestilbud og moderne kontorfaciliteter midt på Holmen i København. 

• Løn efter kvalifikationer. 

I stillingen kan forventes en del aften- og weekendarbejde. Det forventes desuden, at du har 
kørekort og adgang til bil.  

Du bedes sende din ansøgning mrk. ”Samværs- og udviklingskonsulent” til job@dds.dk senest den 
5. april 2019. Der afvikles samtaler i uge 15. Vi ønsker 1 siders ansøgning, samt op til 3 siders CV. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Benedikte Marie Kaalund på 
27757536/bmk@dds.dk 

Det Danske Spejderkorps er med sine over 35.000 medlemmer Danmarks største børne- og 
ungdomsbevægelse. Vi har over 400 spejdergrupper fordelt over hele landet, der alle har som mission at 
udvikle børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer. 

Læs mere om Det Danske Spejderkorps på dds.dk og facebook.com/spejder. 


