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Stillingsopslag. 
 

Ny centerleder til FrivilligThy. 
 

Vores centerleder Anni Miller har besluttet sig for at gå på efterløn med udgangen af september, så 

derfor opslås stillingen som centerleder pr. 1. oktober 2020. Stilling er på 32 t/uge og kan søges af 

alle med indsigt i og lyst til ledelse af aktive frivillige, der udfører socialt arbejde i Thisted 

kommune. 

 

Lederen vi søger, skal være lidt af en ”blæksprutte”. Der er mange og meget forskelligartede 

opgaver at løse, men fælles for dem alle er, at ingen mennesker i en livskrise går forgæves til vores 

dør. 

 

Hvad forventer vi os af dig? 

• Du skal som leder støtte og supervisere husets frivillige og være klar til yde vores 

medlemsforeninger støtte og vejledning. 

• Du skal koordinere de daglige aktiviteter i huset, samt sørge for at der er hyggeligt og trygt. 

• Du skal gennem opfyldelse af vores personalepolitik sikre, at de frivillige får den nødvendige viden, 

om de opgaver, de skal løse for borgerne. 

• Du skal sørge for, at FrivilligThy markedsføres overalt i kommunen, så kendskabet til foreningens 

arbejde øges. 

• Du har overblikket og ansvaret for den daglige administration, løn, budgetopfølgning og ansøgning 

om midler til den fortsatte drift.  

• Vejlede og bygge bro mellem frivillige foreninger i kommunen og hjælpe med at synliggøre deres 

arbejde for borgerne. 

• Du skal kunne arbejde visionært og stratetisk.  

• Bredden i opgaverne betyder, at du skal være fleksibel og have et godt overblik. 

 

Hvad tilbyder vi dig? 

• Vi kan tilbyde en veldrevet forening med en sund økonomi. Vi er på alle måder kommet i vækst 

under Annis ledelse – og den udvikling skal fortsætte. 

• Vi har et dejligt hus, som danner rammen om meget frivilligt socialt arbejde. 

• Vi driver Hovedkvarteret, som er et værested for mennesker med erhvervet hjerneskade  

• Vi udlåner lokaler til vores medlemsforeningers aktiviteter. 

• Vi har selvhjælpsgrupper med forskellige fokusområder. 

• Vi har en bestyrelse, der udstikker retningen for arbejdet med bl.a. særlige fokusområder, men fælles 

for det hele er: Samarbejde, Fællesskab og Frivillighed. 

 

Skulle du have lyst til dette vigtige arbejde, kan du sende en ansøgning med relevante bilag til os 

senest den 20. august kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt mandag den 24. august. 

 Da vi ikke har overenskomst, vil der i forbindelse med evt. ansættelse aftales løn og pension.   

 

For nærmere præsentation af FrivilligThy – besøg vores hjemmeside: frivilligthisted.dk eller ring og 

få en aftale med Anni på 97911877 mandag- torsdag 10.00 – 16.00. 

 


