
Projektkoordinator i BørnUngeLiv 
Kunne du tænke dig at arbejde i et projekt, der har til formål at understøtte kommunernes indsats for børn 
og unges sundhed og trivsel? Så er et job som projektkoordinator i BørnUngeLiv måske interessant for dig.  
  
Du vil komme til at samarbejde tæt med kommunerne og de øvrige medarbejdere i BørnUngeLivs 
sekretariat. Jobbet vil være lokaliseret i Odense, men der er tæt samarbejde med kolleger i København, og 
en del møder vil blive afholdt i København. Sammen med resten af sekretariatet vil du have ansvaret for at 
forankre BørnUngeLiv i deltagerkommunerne og understøtte deres anvendelse af systemet. Du skal derfor 
forstå at sætte dig ind i kommunernes behov og evne at formidle systemets muligheder til kommunerne, 
samtidig med at du bliver et vigtigt element i den interne udvikling og drift. Dine opgaver vil være 
projektkoordinering og -styring, udarbejdelse af informations- og kommunikationsmateriale, afholdelse af 
informationsmøder i kommuner og regioner, support for kommunerne samt planlægning af møder, kurser, 
undervisning og konferencer. 
  
Vi søger en medarbejder, der: 

• Er superstruktureret og detaljeorienteret 

• Har et par års erfaring 

• Har erfaring med mundtlig og skriftlig formidling til forskellige målgrupper 

• Har flair for at forstå eller kunne sætte sig ind i IT-systemer 

• Er udadvendt, serviceorienteret og trives med at holde mange kontakter og aktiviteter i spil  

• Er god til at arbejde i et team, men som også kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt og 
er villig til at påtage sig et ansvar  

• Er fleksibel mht. arbejdstider og er indstillet på nogen rejseaktivitet (indenlands) 
 

Måske har du også erfaring med (ikke et krav): 

• GDPR 

• Kommunikation 

• Projektledelse 

• Sundheds- og socialområdet i kommunerne 

• Evalueringsopgaver (metodekendskab) 

• Serviceopgaver 
 
Du har en af følgende uddannelsesmæssige baggrunde: 
Kandidat inden for det sundheds- eller samfundsvidenskabelige område, folkesundhed, jura, 
sundhedssociologi mv. 
 
Komiteen som arbejdsplads 
BørnUngeLiv har kontor i Odense, hvor en række af sekretariatets medarbejdere primært sidder. Du vil 
også have mulighed for at møde ind i København sammen med 40 kolleger i Komiteen for 
Sundhedsoplysning. Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening med et uformelt 
arbejdsklima, hvor vi har fokus på faglighed og kundernes behov og lægger stor vægt på videndeling og 
kompetenceudvikling. 
 
Søg jobbet  
Kan du se dig selv som projektkoordinator, så glæder vi os til at få din ansøgning og CV. Hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mette Petersen på tlf.: 29805700. Vi skal have 
din ansøgning senest den 23. august 2019 via job@sundkom.dk. Der vil være 1. og 2. samtale hhv. den 27. 
og 29. august 2019.  
Stillingen er en fast fuldtidsstilling og ønskes besat den 1. oktober 2019. 


