FLERE UNGE I FRITIDSJOB!
VIL DU VÆRE FRIVILLIG I FRAK?
Har du lyst til at give unge fra udsatte byområder en god start på arbejdslivet? Er du god til
rådgivnings- og relationsarbejde med unge? Er du klar til at rykke ud til forskellige bydele i
København og hjælpe unge med at skrive ansøgning og cv? Så er det måske dig, vi har brug for!
FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, som siden 2013 har arbejdet med at klæde unge fra
udsatte byområder på til et fritidsjob. Hos FRAK lærer de unge om arbejdsmarkedets spilleregler
ved at løse praktiske opgaver for virksomheder, kommuner og festivaler. I 2017 startede en ny
indsats i FRAK, Fritidsjobindsatsen, hvor vi hjælper unge med at få faste fritidsjobs på det private
arbejdsmarked. Vi søger nu engagerede frivillige til Fritidsjobindsatsen, som kan hjælpe med at få
endnu flere unge godt i gang på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge fra 15-24 år med anden
etnisk baggrund end dansk, som kommer fra udsatte byområder i København. Vi hjælper primært
unge fra Nørrebro, Nordvest og Amager med at søge fritidsjobs.

OPGAVER
Som frivillig vil du komme til at samarbejde med FRAK's to fritidsjobkonsulenter, og din primære
opgave vil være at hjælpe unge med at søge fritidsjobs samt tiltrække flere unge til
Fritidsjobindsatsen. Alt efter dine interesser og kompetencer kan du også blive inddraget i andre
udviklingsopgaver.
Primære opgaver:
▪

▪
▪

Søge fritidsjobs med unge – Skrive ansøgninger og cv med de unge samt forberede dem til
jobsamtale. Vi mødes med unge på vores kontor på Blågårds Plads, men vi rykker også ud
til klubber og biblioteker rundt omkring i byen.
Tiltrække nye unge til fritidsjobindsatsen – Besøge klubber og foreninger rundt omkring i
København for at tiltrække flere unge til fritidsjobindsatsen.
Finde spændende jobopslag – Holde dig orienteret om nye jobmuligheder for de unge via
sociale medier, jobportaler, eget netværk mm.

Sekundære opgaver:
▪
▪

Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder – Tage kontakt til private virksomheder med
henblik på at skabe flere fritidsjobs til unge.
Bidrage til idéudviklingen - Dele dine gode idéer med os, så vi kan få endnu flere unge i
fritidsjob.

DIN PROFIL
Vi søger tre imødekommende og ansvarlige frivillige, som har lyst til at gøre en forskel for unge fra
udsatte byområder i København. Du skal desuden have følgende egenskaber:
▪
▪
▪
▪

Gode evner indenfor rådgivnings- og relationsarbejde med unge
Trives med at være opsøgende og have kontakt til forskellige typer mennesker
Fleksibel, god til at planlægge og kan arbejde selvstændigt
Kan afsætte ca. en eftermiddag om ugen og vil være frivillig i projektet i minimum 6
måneder

KONTAKT OG ANSØGNING
▪

▪
▪

▪

Send en kort mail samt CV til sofie@frak.dk senest 1. maj. Fortæl om din motivation for at
være frivillig i FRAK og hvilke relevante erfaringer du har i forhold til at hjælpe unge i
fritidsjob.
Vi udvælger tre frivillige, som vil blive kontaktet via telefon, og du skal kunne deltage i et
fælles introduktionsmøde for nye frivillige onsdag d. 9. maj kl. 16-18.
Du bliver en del af og kommer til at arbejde tæt med et team af ildsjæle, som brænder for
FRAK. Vi holder til i Støberiet, som er et levende kulturhus på Blågårds Plads på Nørrebro.
Læs mere om os på www.frak.dk og www.facebook.com/fritidsakademiet

