
 
Frelsesarmeen Trondheim søker:       

Prosjektkoordinator i 3 års 100% prosjektstilling 

 
Alle barn har rett til lek og fritid. Frelsesarmeen er i direkte kontakt med familier med ulike levekårsutfordringer, og treffer mange som 
opplever at ulike barrierer gjør det vanskelig for barn å ha en aktiv fritid.  Målet med prosjektet ALLEMED – Inn i aktivitet er at barn 
blir fullt integrert i organisert fritidsaktivitet som de selv ønsker å ta del i. Dette får vi til gjennom å styrke foreldres forutsetning for å 
selv kunne følge barna inn og opp i aktiviteter. Barns medvirkning, individuell oppfølging og samarbeid med offentlige og frivillige 
aktører er viktige nøkler for å nå målet. Det er koordinators rolle og legge til rette for oppsøking-kartlegging- analysere-planlegge-
gjennomføre og evaluere tiltakene for å få flere barn inn i aktivitet i Trondheim Kommune. Parallelt med arbeidet rettet mot familier, 
jobber vi også med å systematisere erfaring og kunnskap om barrierer for deltakelse og mulige løsninger. 
 

Informasjon om stillingen: 

• 100% prosjektstilling 

 

Arbeidsoppgaver bl.a: 

• Individuell oppfølging og veiledning av 
familier, med særlig fokus på myndiggjøring 
av foreldre 

• Samarbeid med offentlige og frivillige 
aktører for å finne bærekraftige løsninger 

• Markedsføre prosjektet lokalt og nasjonalt 

• Samarbeide med leder og øvrig ansatte i 
Frelsesarmeens ulike enheter for en helhetlig 
tilnærming til hver enkelt familie 

• Ta del i strukturert erfaringsutveksling med 
koordinatorer i Halden og Drammen  
 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• Helse- og sosialfaglig 3 – årig relevant 
utdannelse fra høyskole/universitet (norsk 
autorisasjon) 

• Erfaring med familieveiledning 

• Erfaring fra inkluderingsarbeid 

• Interkulturell kompetanse 

• Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt 
 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse 
 

 

 Vi søker en person: 

• Som er ansvarsbevisst, fleksibel og engasjert 

• Som er løsningsorientert, liker å jobbe både 
selvstendig og i team 

• Har evne til å løfte frem ressurser hos andre 

• Kan jobbe selvstendig og systematisk 

• Med gode mellommenneskelige egenskaper 

• Med gode kommunikasjonsevner 
Den som ansettes må arbeide i samsvar med 
Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag. 

 

Vi tilbyr: 

• En særs spennende og utfordrende stilling i 
et godt arbeidsmiljø. 

• Fagdager og mulighet for å delta på 
veiledning 

• Lønn i henhold Frelsesarmeens lønnssystem 
og tariffavtale 

• God pensjonsordning 
 

Spørsmål: 
kan rettes til daglig leder, Elin Kyseth mobil 
 +47 41671152 

 

Tiltredelse og søknadsfrist: Fortløpende 

intervjuer eller innen 01.05.2022  

Søknad til: trondheim@frelsesarmeen.no 
 
Søknadspapirer returneres ikke. Søkere uten 
formell kvalifikasjon til stillingen vil ikke motta 
svar. 



 
 


