ALLE HAR RET TIL EN SEKSUALITET
Vil du arbejde med indsatser, der sætter fokus på seksualitet og handicap, og at øge
fokus på den mangfoldige krop og seksualitet? Vil du gøre det sammen med unge, der
brænder for at gøre en forskel og bryde tabuer?
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) arbejder for, at unge med
handicap kan leve det ungeliv, de ønsker, også når det handler om at udleve en sund
seksualitet. Derfor har SUMH igennem en årrække lavet flere indsatser på området. Du
kan læse mere på sumh.dk. Men vi er slet ikke færdige. Så vil du være med til at
fortsætte og udvikle vores seksualitetsarbejde, så skynd dig at søge stillingen.
Hvis du samtidig også har erfaring med internationalt arbejde og er en haj til excelark,
vil der også være rum for at udfolde dig i vores internationale arbejde. Så er der endnu
en god grund til at søge.
Vi søger derfor en faglig profil, der har:
En relevant uddannelse – gerne sundhedsfaglig baggrund, f.eks.
folkesundhedsvidenskab, global sundhed eller lignende.
Erfaring og viden om seksuel sundhed – herunder erfaring med at skabe
formidlingsaktiviteter om emnet.
Erfaring med at samarbejde med og lede frivillige.
Erfaring med at afholde workshops og kurser for frivillige – herunder har stærke
faciliterings- og proceskompetencer.
Erfaring med projektledelse og dokumentation af indsatser.
Det vil være et kæmpe plus, hvis du også har erfaring med:
Internationale partnerskabsprojekter (gerne Vest og Østafrika), enten som
frivillig eller ansat, herunder:
o ansøgninger, afrapportering og projektværktøjer herunder LFA.
o budgettering og regnskab.
o monitorering og evalueringsmetoder.
o facilitering og kapacitetsopbygning.
Kendskab til handicapområdet og/eller foreningslivet er IKKE et krav, men en klar
fordel.
Vi søger en personlig profil, der har:
Et selvstændigt drive og høj motivation.
Kan motivere frivillige og skabe innovative, lidt skæve løsninger.
Mod til at lede et projekt.

En struktureret og systematisk arbejdsstil, der kan bevæge sig på alle niveauer
af et projekt – både i detaljen og på de overordnede linjer, kombineret med en
innovativ tilgang til opgaveløsningen.
Erfaring med at lede sig selv og samtidig indgå i dialog og sparring med
sekretariatsleder, kollegaer, samarbejdspartnere og frivillige.
Du får en arbejdsplads, hvor der er:







Mulighed for at gøre en forskel og skabe nye metoder og indsatser.
Mulighed for at bruge og udvikle dine projektlederkompetencer samt
faciliterings- og proceskompetencer.
Dedikerede kollegaer og samarbejdspartnere med mange forskellige
fagligheder at spille bold op af.
Stor frihed og ansvar i forhold til opgaveløsning.
Højt til loftet, og kort til beslutning.
Fleksibel arbejdstid og arbejdssted, hvor der skabes balance mellem arbejde,
fritid og job.

Timetal: Omkring 25-30 timer ugentligt – alt efter hvor brede kompetencer du har.
Ansættelse som minimum frem til december 2023 – med gode muligheder for at blive
forlænget.
Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup – lige ved siden af Høje-Taastrup station. Der vil forekomme aften- og
weekendarbejde, og en del rejseaktivitet, særligt hvis du er involveret i det
internationale arbejde.
Ansøg: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til job@sumh.dk.
Vi forholder os løbende til de indkomne ansøgninger, da vi gerne vil ansætte snarest
muligt.
Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder, Ditte Rejnholdt Rudolfsen, på tlf.
2171 6170 eller ditte@sumh.dk.
Om SUMH
Sammenslutningen af Unge Med Handicap repræsenterer unge med handicap bredt.
Læs mere om SUMH på www.sumh.dk

