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Fra jobopslag til 
målrettet cv og ansøgning

 

Hun havde brug for at 
forstå deres behov og 
afkodede jobopslaget i 
4 kategorier: 
• HVAD: 
  Opgaver, metoder, 
  faglighed, erfaring,  
  uddannelse
• HVORDAN: 
  Personlighed,  
  værdier, motivation
• HVEM: 
  Målgruppe
• HVOR:  
  Virksomhedskultur,  
  kollegaer, værdier

SPØRGSMÅL

Hun brugte sin 
personlige og faglige 
nysgerrighed til at 
opstille spørgsmål: 

• Hvad går projektet  
 ud på?
• Hvad er de øvrige  
 kerneopgaver?
• Hvem er sam- 
 arbejdspartnerne?
• Hvad er det for et  
 gruppetilbud? 
• På hvilket niveau  
 skal der  
 dokumenteres?

SVAR SELV

Hun forsøgte først 
selv at svare på 
spørgsmålene. 

Hun fandt: 
• Centrets  
 hjemmeside, hvor en  
	 folder	gjorde	hende	 
 klogere på projektet
• Projektets  
 facebookside, der  
 gav hende indblik i  
 aktiviteter og events 
• Samarbejdspartnere,  
 der er del af  
 projektet, på Google

SPØRG ANDRE

De spørgsmål, hun ikke 
selv havde fundet svar 
på, måtte hun spørge 
andre om. 

Hun undersøgte, om 
der var nogen i hendes 
netværk, der havde 
en forbindelse til 
stedet eller projektet 
og derfor kunne vide 
noget om det. 

Derefter ringede hun til 
kontaktpersonen med 
sine spørgsmål.

UDARBEJD MÅLRETTET ANSØGNING OG CV

Hun brugte sin viden fra sin research i de 4 foregående punkter til at skrive målrettet ansøgning 
og cv med udgangspunkt i de vigtige tematikker, hun havde fundet frem til i jobopslaget:

CV
FOKUS PÅ DEN RELEVANTE FORTID

Hun målrettede cv’et ved at: 

• Skrive	en	indledende	profiltekst,	som	bruger	 
 ord, begreber og fokuspunkter fra jobopslaget 

• Forklare sin uddannelse med sine egne ord, hvor  
 hun fremhæver de projekter og kompetencer,  
 der er relevante i forhold til dette job 

• Vinkle sine erfaringer og kompetencer, så de  
 passer i forhold til jobbet, hun søger 

• Nedtone de ting, der ikke er relevante for jobbet

ANSØGNING
FOKUS PÅ FREMTIDEN

Hun strukturerede sin ansøgning i 3 afsnit: 

1.  I:  
 
 

2.  VI:  
 
 
 
 
 

3.  JEG: 

Handler om dem. Hun viser forståelse for 
arbejdspladsen og hendes opgave. Hun 
viser motivation for jobbet og empati.

Handler om hende sammen med 
arbejdspladsen. Hun taler sig ind hos 
dem og hvordan hun ville passe ind som 
kollega. Fokus på, hvordan hun vil gå til 
opgaverne og at vise faglig relevans, 
tyngde og holdning. 

Handler om hende. Hun viser sin 
personlighed i relation til jobbet.

∙ Koordinator og planlægning ∙ Projektledelse ∙ Dokumentation ∙ Frivilligt socialt arbejde  
∙ Selvstændighed og drive ∙ Empati ∙ Kvalitet, ligeværdighed, fællesskab og glæde

3 4

5

1 2

Koordinator hos Frivilligcenter Slagelse

Sådan var Pernilles proces, da hun søgte jobbet

AFKOD OG FORSTÅ
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Personlige kompetencer
Personlige værdier
Motivation

HVORDAN

Virksomhedskultur
Kollegaer
Værdier

HVORMålgruppeH VE M

Opgaver og metoder
Faglige kompetencer
Erfaring og uddannelse

H VAD

4 K ATEG OR IER , 
der hjælper til at forstå og afkode jobopslaget:

Koordinator der brænder for frivillige fællesskaber søges af Frivilligcenter Slagelse

Frivilligcenter Slagelse arbejder strategisk og praktisk for at endnu flere kan få mulighed for at blive en 
del af frivillige fællesskaber. Vil du være med til at bane vejen til deltagelse for mennesker, der slås med 
fx ensomhedsproblematikker og psykisk sårbarhed?

Frivilligcenter Slagelse har rigtig gode erfaringer med at frivillige interessefællesskaber styrker sårbare 
menneskers deltagelse i civilsamfundet, og derfor ønsker vi fremadrettet at sætte endnu mere fokus på 
udviklingen af dette i den kommende tid.

Interessefællesskaber kan være alt fra kreative grupper samt grupper, der laver fysiske aktiviteter i 
byens rum til mere selvhjælpslignende samtalegrupper.

Vi søger lige nu en koordinator til en tidsbegrænset deltidsstilling. De primære opgaver bliver at stå for 
koordinationen af to forskellige indsatser, der primært bæres af frivillige:
- Videreførelse af vores 3-årige projekt ’Sammen til nye fællesskaber’.
- Udviklingen/oprettelsen af et nyt frivilligt gruppetilbud for mænd.

Opgaverne er:
• Opstart, udvikling og drift af indsatserne.
• At indgå i opgaver med rekruttering, koordinering og ledelse af frivillige.
• At sikre gode rammer for opstart og deltagelse for deltagerne i grupperne.
• At bidrage til at skabe gode rammer for samarbejdet i projekterne og sikre inddragelse af relevante  
 samarbejdspartnere og interessenter.
• At bidrage til at udvikle og understøtte brobygningsindsatser ml. offentlige aktører og grupperne –  
 og civilsamfundet i det hele taget.
• At føre dokumentation for indsatsernes resultater, udfordringer og mulige perspektiver.
• At indgå i løsningen af Frivilligcentrets øvrige kerneopgaver efter behov i samarbejde med  
 centrets leder og øvrige frivillige og ansatte medarbejdere.

Din profil:
• Du har en relevant uddannelse og erhvervsmæssig baggrund.
• Erfaring med frivilligt socialt arbejde og gerne med psykisk sårbare eller andre udsatte grupper.
• Du kan understøtte samarbejde på tværs af faglighed og sektorer og trives med at samarbejde med  
 både frivillige og professionelle aktører.
• Du har erfaring med projektarbejde (planlægning, gennemførelse og afrapportering) – gerne  
 relateret til samarbejdsprojekter.
• Du har en høj grad af selvstændighed og evnen til at sikre fremdrift.
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VIGTIGE TEMATIKKER  I  OP S L AG ET: 
• Koordinering og planlægning
• Projektledelse
• Dokumentation
• Frivilligt socialt arbejde
• Selvstændighed og drive
• Empati
• Kvalitet, ligeværdighed, fællesskab og glæde

• Du trives i en lille organisation, hvor vi sammen skaber gode rammer for arbejdet i en afvekslende  
 hverdag.
• Du er empatisk og lyttende og møder folk i øjenhøjde og er god til at motivere andre og skabe  
 begejstring omkring dig.

Vi er:
Frivilligcenter Slagelse er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde til gavn for 
sårbare og socialt udsatte mennesker.
Vi er sat i verden for at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune. 
Det gør vi ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.
Vi arbejder for, at det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at 
hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

I Frivilligcentret tilstræber vi at møde hinanden med en positiv indstilling, fleksibilitet og godt humør - 
og har et godt kollegialt sammenhold ansatte og frivillige medarbejdere imellem, hvor tonen er uformel 
og, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt. 
I mødet med vores omverden og også, når vi bare er os selv på kontoret, arbejder vi med fire værdier 
som ledestjerne: Kvalitet, ligeværdighed, fællesskab og glæde.
Vi tilbyder en spændende og varieret hverdag, hvor du i høj grad selv er med til at tilrettelægge 
indholdet.

Arbejdsstedet er på Skovsøgade 10, 4200 Slagelse, men der må forventes mødeaktiviteter i hele 
Slagelse Kommune. Stillingen er som udgangspunkt på 25-32 timer ugentligt afhængig af din 
anciennitet/erfaring. Du planlægger i høj grad selv din arbejdstid, men der må forventes aften- og 
weekendarbejde.

Ansættelse følger gældende overenskomst mellem kommuner og relevant faglig organisation. Der er 
tale om en tidsbegrænset stilling, der ønskes besat d. 1. august 2020 eller snarest derefter til og med 
december 2020 med mulighed for forlængelse.

Nærmere spørgsmål til jobbet kan rettes til centerleder Lykke Pedersen på tlf. 51 40 90 73 eller mail 
lp@frivillig-slagelse.dk

Frister:
Ansøgning samt relevante bilag mailes til lp@frivillig-slagelse.dk senest mandag d. 20. juli kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag eller torsdag i uge 31

Antal ledige stillinger:
1 
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