
  

              Foreningen FISKEN 
                   Dybbølsgade 61 
              1721 København V 
  

                   www.fisken.org 

Akademisk projektleder til NGO på Vesterbro (barselsvikariat) 

Er du en rutineret projektkoordinator, som brænder for at hjælpe unge i gang med en uddannelse? Har du 

erfaring med ungeområdet og kan du skabe samarbejder på tværs af erhvervsliv, civilsamfund og 

uddannelsesinstitutioner? Så bliv en del af en dynamisk og uhøjtidelig NGO på Vesterbro.  

FISKEN søger en erfaren og selvstændig projektleder til at koordinere og drive vores uddannelsesindsats med 

fokus på at sikre flere unge en god vej til en erhvervsuddannelse. Du skal motivere og vejlede unge i 

uddannelsesvalg og bygge bro mellem unge og erhvervsliv gennem skabelse af praktikpladser. I din dagligdag 

vil du fungere som et stærkt bindeled mellem unge, uddannelser og erhvervsliv.  

 

Dine arbejdsopgaver 

• Koordinering og ledelse af uddannelsesindsatsen  

• Vejledningsforløb med unge med henblik på uddannelsesafklaring og forberedelse til uddannelse- og 

arbejdsmarked 

• Netværksskabelse og etablering af samarbejder med virksomheder om praktikpladser 

• Samarbejde med folke-, ungdoms- og erhvervsskoler 

• Afholdelse af oplæg på skoletilbud, for fagpersoner samt virksomheder 

• Udarbejdelse og monitorering af dataindsamling og registreringspraksis 

• Kommunikation (fx artikler og historier om indsatsen) 

• Dokumentationsføring vedrørende projektets udvikling og erfaringer 

• Indgå i et tæt samarbejde om projektet med FISKENs øvrige projekter 

 

Du har:  

• Min. 2-3 års erfaring med projektledelse (fx fra det boligsociale felt eller civilsamfundsområdet) 

• Gode evner til at holde overblik over projekter, projektaktiviteter og milepæle 

• Stærke kommunikative evner og flair for at opsøge, vejlede og motivere unge 

• En stor sælger i maven og kan skabe samarbejder med virksomheder om praktikpladser 

• Masser af gåpåmod og arbejder selvstændigt 

• Analytiske evner og kompetencer inden for kvantitativ dataindsamling og dokumentationsføring 

• Stærke koordinerings- og organiseringsevner 

• Viden indenfor de erhvervsfaglige uddannelser (ikke et krav, men en fordel) 

 

Om FISKEN  

FISKEN er en nonprofit NGO, som har eksisteret i 37 år. Vi er et åbent og gratis tilbud, som årligt hjælper over 

500 unge mellem 13-24 år. FISKEN består af forskellige tilbud med fokus på fritidsjob, fællesskab og 

uddannelse. Vores mantra er ”Alle unge har ret til et godt ungdomsliv”, og vi gør hver dag vores ypperste for at 
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leve op til det. FISKEN arbejder ud fra en pædagogisk narrativ anerkendelsestilgang og består af 40 

medarbejdere, hvor 80 % er frivillige.  

Ansættelsesforhold og ansøgning  

Stillingen er 37 timer ugentligt i tidsrummet 9.00-18.00 på hverdage. Stillingen ønskes besat den 17.maj 2021. 

FISKEN opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, seksualitet, religion eller etnisk baggrund. 

Ansøgning skal sendes til leder, Ena Juhl, på ena@fisken.org senest den 18. marts kl. 12. Mærk ansøgningen: 

projektleder. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 12. En uddybende jobbeskrivelse kan rekvireres hos 

projektleder, Tine Marie Pedersen på tine@fisken.org. Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til Tine på 

tlf. 25 38 75 88 eller mail: tine@fisken.org. 

Informationer om Foreningen FISKEN kan findes på www.fisken.org.     
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