
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn og børn i udsatte positioner. 
Gennem en helhedsorienteret indsats skal programmet styrke børnenes læring og livsduelighed. 
Børnene er tilknyttet programmet i seks år.

Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år ca. 75 nye børn. Lær for Livet er en stærk 
frivillig organisation, der sætter børnene i centrum og arbejder for, at flere udsatte børn kan 
gennemføre en uddannelse. Organisationen forventer at være i vækst i de kommende år.
Lær for Livet modtager både offentlige og private midler fra hhv. vores 47 samarbejdskommuner 
samt fra partnerskaber med fonde og virksomheder. Vi har en omsætning på ca. 20 mio. kr. og har 
tilknyttet ca. 400 børn og 300 frivillige.

Som økonomi- og administrationschef bliver du en del af et lille, men stærkt sekretariat på syv 
fuldtidsansatte samt studenter og praktikanter, hvor engagement, pionerånd og nytænkning 
er bærende værdier. Organisatorisk har vi en flad struktur, hvor alle refererer til Lær for Livets 
direktør. Der er dermed ikke knyttet personaleansvar til stillingen.

Der er tale om en nyoprettet fuldtidsstilling, og opgaverne med økonomistyring forventes at tage 
ca. ½ af din tid. Dine opgaver vil være:

 ∫ Økonomistyring, herunder arbejde med budgetter, prognoser, controlling, indkøb, risikostyring  
 og årsafslutning. 
 ∫ Løn, debitor- og kreditorstyring, regnskaber, bogføring og kontrol.
 ∫ Udvikling og fastholdelse af en effektiv administration. 
 ∫ Ansvar for overholdelse af GDPR og it-sikkerhed.
 ∫ Bestyrelsesservicering og udarbejdelse af bestyrelsesmateriale i tæt samarbejde med   

 direktøren.
 ∫ Tovholder på partnerskaber med kommuner, fonde og virksomheder.

Vi leder efter en person med flere års erfaring med økonomistyring og administration, 
budgetlægning og budgetopfølgning, der har stærke system- og it-kompetencer.
Som person mestrer du balancen mellem at være strategisk sparringspartner samtidig med, at du 
trives med hands-on arbejde og brænder for at bruge dine kompetencer til at forbedre vilkårene 
for anbragte og udsatte børn.

Vil du spille en nøglerolle i et innovativt og videnbaseret læringsprogram, der skal 
bryde den negative sociale arv for nogle af Danmarks mest udsatte børn? Så er du 
måske Lær for Livets nye økonomi- og administrationschef.
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Det er en fordel, hvis du har erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder. 
Dine succeskriterier bliver først og fremmest at sikre en stabil økonomistyring og drift af Lær for 
Livet samt tilvejebringelse af solidt, økonomisk beslutningsgrundlag for direktøren og bestyrelsen.

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, så ring til direktør Illa Westrup Stephensen på telefon 2534 8662, 
og læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk.

Send din ansøgning, cv og evt. anbefalinger via dette link senest den 15. april kl. 12.00: 
https://odoo.laerforlivet.dk/jobs/apply/konomichef-til-lr-for-livet-19

Vi afholder efter planen samtaler umiddelbart herefter og vurderer til den tid, om det bliver fysiske 
samtaler eller Skype-samtaler. Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Om Lær for Livet 
I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at gennemføre 
den. Kun 27 procent af de udsatte unge har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 
folkeskolen. Det gælder for 77 procent af deres ikke-udsatte kammerater.

Lær for Livet er et helhedsorienteret og langsigtet læringsprogram, der skal styrke anbragte og 
udsatte børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og 
skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks 
år i programmet.

I løbet af de seks år kommer børnene på Learning Camp minimum én gang om året, og de får 
tilknyttet en frivillig mentor, som støtter op om skolearbejdet 2-4 gange om måneden. Endelig 
bygger programmet bro til hjemmelæringsmiljøet ved at dele viden om motivation og læring med 
de voksne, som børnene møder i dagligdagen.

Vi bor på Hejrevej 43, 2400 København NV. Læs mere på www.laerforlivet.dk 
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