Social engageret projektkoordinator til udvikling af
grønne fritidsjobs.
FRAK skal de næste to år skabe nye grønne fritidsjobs til unge på kanten, som skal bidrage
til øget genbrug og genanvendelse af affald i almene boligområder. Et stærkt samarbejde
med PlanMiljø, Boligforeningen 3B og Tuborgfondet gør det muligt at starte en ambitiøs
indsats, som også har fokus på at løfte verdensmålene.
Om Jobbet:
De næste to år vil vi gennem projektet FRAKtioner sammen med unge fra Urbanplanen, udvikle, afprøve og
afklare forskellige muligheder for at skabe fritidsjobs, samtidig med at vi øger kendskabet til FNs verdensmål
om øget genbrug og genanvendelse i lokalområdet.
Som projektkoordinator i FRAKtioner skal du være bindeleddet mellem samarbejdspartnerne, og den der
samler trådene mellem de forskellige aktiviteter, samtidig med at du skal sammentænke måder og metoder
til at gøre verdensmålene konkrete i en kontekst af fritidsjobs.

Dine primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Omsætte tanker og ord til handlinger
Dialog mellem parterne
Indsamling og konkretisering af viden
Fylde et læringsperspektiv på FN’s verdensmål i samarbejde med de unge, ansatte og lokale aktører
Koordinere arbejdsopgaver
Reflektere/spejle praksis til taktisk og strategisk niveau
Omsætte verdensmålene til i hverdagsaktiviteter

Om dig:
Vi forventer, at du..
•
•
•
•
•
•
•

har erfaring inden for projektarbejde på tværs af sektorer
har viden om affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse
er praktiker med netværkserfaring eller akademiker med praktisk erfaring
arbejder godt selvstændigt og i fællesskaber
kan lide at udfordre dig selv og den “normale” måde at gøre tingene på
kan lide en varierende hverdag, hvor ingen dage er ens
har erfaring med at arbejde med unge fra udsatte byområder

Arbejdssted:
Da jobbet består i at udvikle og sammenkæde det netværk, der allerede er området i og omkring
Urbanplanen, vil du have skiftende arbejdssted fordelt mellem FRAKs kontor på Blågårds plads og
Urbanplanen.

Ansættelsesvilkår:
Som ansat hos FRAK bliver du en del af en socialøkonomisk virksomhed i rivende udvikling, hvor vi lægger
vægt på en uformel tone, kreativitet og lysten til at gøre en forskel for unge fra
udsatte boligområder. Lønnen er fastsat i henhold til FRAKs husaftale.
Det er en 37 timers tidsbegrænset stilling til august 2022 med start 1. oktober eller hurtigst muligt derefter.

Lyder det som dig, så send en motiveret ansøgning og CV til job@frak.dk. Deadline d. 7. september.
Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 38.
For yderligere information om stillingen, kontakt Steffen Plejdrup på steffen@frak.dk eller
tlf 60 16 58 31.
Læs mere om FRAKtioner her: https://frak.dk/nyhed-fraktioner/ .

