Jobbeskrivelse
Bliv leder i en af RECOVERY BULLS lokalforeninger i Danmark
Vær med til at gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner og bidrag til udviklingen af rammer og
indhold, når RECOVERY BULLS lokalforeninger i Danmark sætter gang i aktiviteter og fællesskaber for socialt
udsatte mennesker.
• Har du lyst til at skabe fællesskab og idrætsaktiviteter for socialt udsatte?
• Giver det dig energi at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv?
• Vil du være en del af et godt fællesskab med andre frivillige som også brænder for at gøre en forskel?
Hvis ja – så har du nu muligheden for at blive en del af RECOVERY BULLS Danmark.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•

At samarbejde med og lede frivillige i aktiviteterne
At koordinere med lokalforeningens bestyrelse omkring aktiviteters fremgang og økonomi
At iværksætte markedsføringstiltag, så der i god tid før aktiviteten finder sted, skabes synlighed om
aktiviteten overfor målgruppen
At sikre at aktiviteten udvikler sig og har den størst mulige effekt for de mennesker som deltager
At finde holdbare løsninger på de udfordringer, der opstår når mange mennesker skal være sammen om en
aktivitet.
At skabe kontakt til samarbejdspartnere
At sikre en god relation til den pågældende kommune

Lidt om dig
Du har interesse for ledelse og samarbejde og du kan lide at starte nye tiltag. Du sætter pris på det samvær, der
opstår, når man samarbejder og udvikler noget nyt. Du er i besiddelse af en god portion tålmodighed og humor,
og er i stand til at bevare overblikket, når der er mange jern i ilden. Du har lyst til at være til stede over for de
frivillige samt øvrige deltagere, som varetager aktiviteten i praksis.
Du har personlige erfaringer at give ud af – og har selv gennemgået en RECOVERY-proces.
Om RECOVERY BULLS
RECOVERY BULLS er en frivillig organisation, som har til formål at skabe fællesskab, idræt og motion for socialt
udsatte. Vi er en organisation i vækst, der gennem en relativ kort årrække, har været i stand til at hjælpe mange
socialt udsatte til et bedre liv, gennem forskellige idrætsaktiviteter. Vi er ambitiøse og er samtidig en
organisation, der vægter rum til forskellighed og respektfuld omgangsform højt.

Vil du vide mere kan du kontakte Stifter og leder Even Ramsland.
Send en e-mail til os.
Kontakt@recoverybulls.dk

