”STATIONSFORSTANDER”/EVENTKOORDINATOR
Vi søger en frivillig leder til et nyt og ambitiøst projekt på Vojens station
Vi leder efter en ildsjæl, der vil lede og fordele, når vi skaber nyt liv i den gamle station - og
dermed nyt liv i byen.
Vores plan:
I den ene del af stationsbygningen skal vi have en flot genbrugsbutik og i den anden del indretter
vi lokaler, som foreninger eller borgere i Vojens kan benytte til sociale eller kulturelle formål. Det
kan f.eks. være en kunstforening, der ønsker at bruge pladsen til galleri og debatforum. Måske en
bog- eller strikkeklub ønsker at mødes i vores lokaler. Ønsker nogen at skabe et socialt tilbud for
byens unge, kan de ligeledes bruge vores lokaler som mødested. Der kan oprettes en repair café,
hvor frivillige med fingersnilde, sy- eller håndværkerevner kan hjælpe byens borgere med at
reparere ting og møbler, der er for gode til at smide ud. Mulighederne er mange for dem, der
ønsker at være med.
Hvem er du?:
Vi forestiller os, at du har gåpåmod og god energi. Dit hjerte banker for Vojens, for kultur og for at
gøre en forskel for andre mennesker. Du er aktiv og ikke bange for at tage fat. Du kan holde
overblik og er god til at koordinere, og så brænder du for den gode sag.
Måske er du efterlønner eller pensionist. Du har erfaring med ledelse og/eller forretningsdrift.
Måske har du en ægtefælle eller god ven, der supplerer dine kompetencer, som det vil give
mening at dele opgaven med.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Mange hilsner fra Sarah Hassing, Genbrugskonsulent KFUM’s Sociale Arbejde
Tlf.: 2012 8983 mail: ssh@kfumsoc.dk

KFUM's Sociale Arbejde hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme,
hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom samt andre, som står udsat. Vi er en
af Danmarks største sociale diakonale organisationer med omkring 120 institutioner og sociale
tilbud. Læs mere på kfumsoc.dk.

