
Drømmer du om at arbejde med frivilligpleje i en NGO? Har du kendskab til frivillighed 
herunder motivation, pleje og fastholdelse af frivillige? Så kan du blive studenter-
medhjælper hos Lær for Livets mentorordning.

Lær for Livet søger to studentermedhjælpere til cirka 15-20 timer om ugen, der kan 
bidrage til Lær for Livets arbejde i mentorordningen. Som studentermedhjælper får du 
ansvaret for frivilligplejen blandt Lær for Livets frivillige mentorer. Du arbejder med at 
styrke mentorernes fastholdelse og motivation. Du er med til at udvikle nye fastholdel-
sesaktiviteter samt evaluere allerede eksisterende fastholdelsesaktiviteter. Du får tillige 
et medansvar for afholdelsen af Lær for Livets uddannelsesweekend for forskellige 
frivilliggrupper i programmet. 

Du er en engageret og udadvendt person, der trives i et miljø, hvor du er med til at 
finde bæredygtige løsninger. Du vil være med til at sikre, at mentorerne i Lær for Livet 
får mest muligt ud af deres deltagelse i programmet, og dermed bakke op om Lær for 
Livets mål om at styrke anbragte børns læring.

DINE OPGAVER:
 • Du er med til at styrke plejen omkring Lær for Livets frivillige mentorer, og udviklingen  

 af bæredygtigt årshjul for indsatser. 
 • Du koordinerer Lær for Livets mentornyhedsbreve og optimering af årshjulet    

 for kommunikation til mentorer på de mange platforme. Dette i samarbejde med   
 kommunikationsafdelingen i Lær for Livet. 
 • Du koordinerer oplæg om Lær for Livet landet over med Lær for Livets mentorer.
 • Ad-hoc opgaver i forbindelse med mentorordningen.

VI FORVENTER, AT DU:
 • Arbejder selvstændigt og struktureret. 
 • Har kendskab til arbejdet med frivillige. 
 • Er analytisk og praktisk anlagt. 
 • Er i gang med en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse.

STUDENTERMEDHJÆLPER
TIL LÆR FOR LIVETS MENTORORDNING



JOBBET
Som studentermedhjælper bliver du en del af Lær for Livets sekretariat på
Hejrevej 43, 2400 København NV, hvor et engageret team af erfarne medarbejdere,
studentermedhjælpere og frivillige er klar til at tage godt imod dig.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019. Arbejdstiden er cirka 15-20 timer om 
ugen – primært i dagtimerne. Det er en forudsætning, at du kan deltage på Lær for 
Livets obligatoriske uddannelsesweekend d. 19.-20. januar 2019.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger til programleder for frivillige, Stine
Hamburger, på mail mentor@laerforlivet.dk senest den 30. november 2018. Vi
afholder samtaler løbende. Mærk gerne din ansøgning ”Studentermedhjælper til 
frivilligpleje”. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Stine Hamburger på telefon 
28 88 84 26, og læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk.

OM LÆR FOR LIVET
Lær for Livet er et helhedsorienteret læringsprogram, der støtter anbragte børn
og unge fagligt og personligt gennem Learning Camps og en frivillig mentorord-
ning, hvor en ressourcestærk voksen støtter barnet fagligt et par timer om ugen.
Målet er, at flere anbragte skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har til huse
i Nordvest i København, hvor du bliver en del af et lille, men stærkt sekretariat med
engagerede medarbejdere, hvor pionerånd og nytænkning er bærende værdier.


