
Ansvarlig for skoletjenesten (deltid – 30 timer) 

Forstår du dig på formidling til børn og unge, kender du til hverdagen i udskolingen og på ungdomsuddannelserne og har du 
erfaring med kommunale samarbejder? Har du lyst til at være en del af en organisation, der hver dag gør en forskel for 
voldsudsatte unge? Så er det måske dig, Bryd Tavsheden leder efter. 

Inspirerende underviser og en eminent koordinator 

Vi afholder omkring 60 temaoplæg om året på skoler i hele landet, hvor vi underviser i voldsformer og retten til et liv uden vold. 

Oplægget giver eleverne indsigt i vold i familien og i kæresteforhold, både fagligt og med et stærkt eksempel i form af en personlig 

historie. Vi oplyser om tegn på vold, konsekvenser af vold og muligheder for hjælp. I umiddelbar forlængelse af oplægget tilbydes 

mulighed for rådgivning anonymt. 

 

Med reference til generalsekretæren, har du som ansvarlig for skoletjenesten, det fulde ansvar for temaoplæg, kreativ konkurrence 

og andre skolerettede samarbejder. Det betyder blandt andet at du til enhver tid kender planen for det kommende år og den 

økonomi, der ligger til grund. 

 

De kommende år ønsker vi at udvikle skoletjenesten yderligere. Vi ønsker at øge antallet af temaoplæg, udarbejde et fagligt 

undervisningsmateriale i samarbejde med fagfolk til at supplere vores oplæg og årlige konkurrence. Det sker via fondsstøttede 

projekter, som du bidrager til at beskrive og projektlede. 

 

Dine opgaver kommer bl.a. til et bestå af: 

• Koordinere bookning og afvikling af temaoplæg, herunder den daglige kontakt til et korps af personlige historier, 
undervisere og rådgivere. 

• Holde oplæg for elever i udskoling og på ungdomsuddannelser 

• Kvalitetssikre og –udvikle vores temaoplæg i samarbejde med de øvrige undervisere (indhold, power points, manuskripter) 

• Projektansvarlig og koordinator på den årlig skolekonkurrence – Kreativ konkurrence 

• Etablere og udvikle kommunale samarbejder, fx med SSP. 

Stærk formidler med sans for struktur og koordinering 

Som person falder det dig naturligt at tage ejerskab for dine opgaver, og du formår at skabe overblik og have styr på 

prioriteringerne. Du har fokus på kvalitet og forbedringer og kan lide selv at være derude, hvor vi skaber resultaterne. Du skaber 

klare rammer for kollegerne, stiller krav og giver feedback. Du har en naturlig ro og autoritet og håndterer sårbarhed professionelt. 

 

Det er kendetegnende for dig, at du er en stærk formidler, både mundtligt og skriftligt. Du har erfaring med at arbejde 

projektorienteret og med at overholde et budget. 

 
Vi forventer at du: 

• Har 2-4 års erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver, meget gerne fra lignende stilling 

• Har en relevant uddannelse og erfaring, fx som skolelærer 

• Har erfaring med og viden om målgruppen, børn og unge 13-24 år 

• Har erfaring med at have et selvstændigt ansvar, også økonomisk og med at arbejde i projekter 

• Det er en fordel, hvis du har erfaring fra undervisningssektoren 

• Har erfaring med Microsoft office og har et solidt kendskab til excel og powerpoint 

Det er en fordel hvis du har erfaring fra NGO-verdenen 

Om Bryd Tavsheden 

Bryd Tavsheden er en velgørende organisation, som har til formål at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og kærestevold. Det 
gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold med rådgivningstilbud. Og gennem anonym digital rådgivning og 
personlig samtalerådgivning. Vi er 6 ansatte i sekretariatet, med hver vores faglighed og ansvarsområde. Læs mere om Bryd 
Tavsheden på www.brydtavsheden.dk  

Vi er i gang med at sætte et nyt hold, med en ansvarlig for hvert forretningsområde (rådgivning, skoletjeneste, fundraising og 
kommunikation), der skal bringe os til næste niveau i den professionaliseringsproces, vi har været i gang med de sidste år. 

Kan du se dig selv hos os? 
Så glæder vi os til at få din ansøgning snarest muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte Brøndtoft, 
telefon 21 24 02 50. Send din ansøgning til lotte@brydtavsheden.dk 

http://www.brydtavsheden.dk/
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