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2 nye stillinger i DAV –  

vi opretter DAV-Akademiet     
Akademiet skal være en vej til, at gode folk med en personlig interesse i anbringelsesområdet, kan 

få styrket deres CV og samtidig gøre en vigtig forskel for foreningen. Det er en forventning at du har 

et særligt stort indblik i hvordan det er at være anbragt og har en personlig motivation for at være 

med. DAV-Akademistillinger er altså en ny form for ansættelse, som vi fremover kommer til at arbejde 

med i foreningen. 

 

I en akademistilling vil du blive fuldtidsansat, og du skal varetage rigtige og vigtige opgaver. 

Samtidig er der, som titlen indikerer, en forståelse for, at der vil være flere ting, du skal lære og øve 

dig i. Her investerer vi ressourcer i at dygtiggøre dig, både gennem oplæring og sparring i det 

daglige og gennem eksterne kurser og kompetenceudvikling. 

 

Det praktiske 

En akademistilling er tidsbegrænset. I det her tilfælde løber stillingen fra 15. februar 2021 – 31/12 2021. 

Vi kan ikke garantere, at der er en fast stilling i foreningen efterfølgende, men vi kan garantere, at du 

går dygtigere herfra, hvis du skal videre. Kommer der stillinger i DAV undervejs i din akademiperiode, 

er du selvfølgelig meget velkommen til at søge dem, og godt arbejde lagt i din tid som akademist 

tæller naturligvis med i vurderingen af en evt. ansøgning fra dig. 

En akademistilling lønnes med kr. 23.000, - inkl. evt. pension. 

 

De to stillinger du kan søge 

Vi søger lige nu to akademister: 

 

1. En frivilligkoordinator. Her skal du brænde for at arbejde med frivillig ledelse, koordinere 

møder og deltagelse i forskellige begivenheder, forberede og afvikle workshops og events, 

frivilligpleje mv. 

2. En projektmedarbejder. Her skal du brænde for at være med i det metodiske udviklingsrum 

på to udviklingsprojekter med særligt fokus på børneinddragelse, faglig praksisrefleksion på 

baggrund af børnenes input, peer-rådgivning og mere praktiske projektlederopgaver som 

afrapportering, mødeforberedelse, koordination mv. 

 

Hvad skal du gøre for at søge?  

Hvis du er interesseret i en af de to akademistillinger, skal du sende en kort motiveret 

ansøgning med et opdateret CV til inger@deanbragtesvilkar.dk senest 31/1 2021. Du er 

selvfølgelig også velkommen til at ringe hvis du har nogle spørgsmål på 22 71 06 25 


