
Faglig leder af Rådgivningen 

Forstår du dig på rådgivning af børn og unge, kan du lede et korps af frivillige rådgivere og kan du varetage den daglige 
koordinering? 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. 

Både fagligt fyrtårn og daglig leder og koordinator 

Vores rådgivning er akkrediteret af Rådgivning Danmark, og vi i sætter en ære i at levere en rådgivning af høj kvalitet, hvor der 

også er styr på praktikken, både når den unge henvender sig anonymt, og når vi tilbyder længere samtaleforløb. 

 

Med reference til generalsekretæren, har du som daglig leder, det fulde ansvar for vores rådgivningsvirksomhed.  

Du rekrutterer og fastholder dygtige frivillige rådgivere og skaber de rammer, der gør at det er både sjovt og lærerigt at være frivillig 

i Bryd Tavsheden. Du etablerer samarbejder med professionelle samtalerådgivere til samtaleforløb og rådgivning i forbindelse med 

temaoplæg på skoler i hele landet. Du kvalitetssikrer og -udvikler, er ansvarlig for rådgiverhåndbog, procedurebeskrivelser og 

årshjul, samt uddannelse og kompetenceudvikling af rådgiverne. 

 

De kommende år ønsker vi at udvikle vores rådgivningstilbud yderligere med bl.a. et ungegruppetilbud, ligesom vi har et mål om 

mere videndeling. Det sker via fondsstøttede projekter, som du bidrager til at beskrive og projektlede. 

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

• Rekruttere og fastholde et korps af dygtige frivillige rådgivere 

• Daglig ledelse og koordinering, herunder kompetenceudvikling og supervision af de frivillige rådgivere 

• Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder brugerevaluering og statistik 

• Visitere til samtaleforløb og selv være en del af teamet af samtalerådgivere 

• Rekruttering af unge til foreningens fortællerkorps 

Faglighed, lederskab og kvalitet 

Som person er du empatisk og har en anerkendende tilgang til andre mennesker. Det falder dig naturligt at tage lederskab for dit 

faglige område og at skabe motiverende og velfungerende rammer for de frivilliges arbejde. Du kan tage dialogen med vores 

brugere og støtte vores rådgivere i professionelt at håndtere sårbarhed. 

 

Du arbejder struktureret med blik for både den langsigtede vision for rådgivningen og for, hvordan den gennemføres effektivt i 

dagligdagen. Du har et højt fagligt niveau og følger med i, om dine indsatser har den ønskede effekt. Du mestrer skriftlig formidling 

og er vant til at arbejde projektorienteret  
 
Vi forventer at du: 

• Har 2-4 års erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver, meget gerne fra lignende stilling og/eller arbejdet med familier og 
unge i en kommune 

• Har en relevant uddannelse, inden for rådgivning af børn og unge, fx som socialrådgiver 

• Har erfaring med at have et selvstændigt ansvar også økonomisk og med projektarbejde 

• Har erfaring med rådgivning af unge og formidling til unge 

• 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 


