
 
 

Koordinator til ADRA Ung (deltid/studenterstilling) 

Vil du være med til at udvikle ADRAs arbejde blandt unge i Danmark? Vil du være med til at engagere en ny 

generation i verdens udfordringer og muligheder? 

ADRA Danmark søger koordinator til vores gruppe af unge frivillige, ADRA Ung. ADRA Ung er en gruppe af 

unge, som er engagerede i ADRAs arbejde på forskellige måder. Vi har store ambitioner for udviklingen af 

ADRA Ung, men der er rig muligheder for selv at påvirke arbejdet. 

I det daglige skal du arrangere møder for ADRA Ung, igangsætte initiativer og holde relationen til de unge. 

Det hele i samarbejde med gruppen, så du skal primært facilitere, at ADRA Ung kan udvikle sig og afholde 

relevante møder, arrangementer mv. 

 

Opgaver:  

- Facilitere udvikling af ADRA Ung 

- Tovholder på møder, arrangementer mv. 

- Kontakt med de unge 

- Arbejde med at få flere medlemmer til ADRA Ung 

- Synliggøre ADRA Ung på de rette kanaler 

- Skabe synlighed om ADRA og ADRA Ung på Adventistkirkens årsmøde 

-  

Om dig: 

- Du er sandsynligvis studerende på en videregående uddannelse - men ikke nødvendigvis  

- Du har et godt netværk blandt unge, gerne i Adventistkirken 

- Du er initiativrig og selvstændig 

- Du har godt organisatorisk forståelse og erfaring 

- Du har godt humør og en uformel omgangstone 

- Du er villig til at påtage dig en bred vifte af opgaver, som også kan være af praktisk karakter 

-  

Om stillingen: 

- Studenterstilling ca. 8 timer om ugen fordelt på 1-2 dage 

- Arbejdet udføres primært fra ADRAs kontor i Nærum 

- Løn efter overenskomst 

- Start hurtigst muligt 

Din ansøgning kan være skriftlig, video, lyd eller billede. Det vigtigste er, at du inkluderer, hvorfor du er den 

rette til stillingen og hvorfor du brænder for at løse denne opgave. 

Send din ansøgning hurtigst muligt til sigchr@adra.dk – vi behandler løbende ansøgninger og ansætter, så 

snart vi har den rette person til opgaven. 

Spørgsmål kan også rettes til sigchr@adra.dk  

mailto:sigchr@adra.dk
mailto:sigchr@adra.dk

