
GO! LOKAL KOORDINATOR
STILLINGSOPSLAG

Lokale koordinatorer søges til at støtte udvekslingselever- &
værtsfamilier

GO! Study Scandinavia søger lokale koordinatorer til at støtte vores
udvekslingselever og værtsfamilier gennem skoleåret 2022-23 i følgende områder:
Østjylland (Århus/ Djursland), Sydøstjylland (Horsens/ Kolding/ Fredericia),
Sydvestjylland: (Esbjerg/ Ribe), København, Sydøstsjælland (Køge)  og Sydsjælland.

Som lokal koordinator får du ansvar for 2-5 internationale elever i aldersgruppen 15-18 år

bosat i dit nærområde. Eleverne bor i værtsfamilier og studerer på et gymnasium i nærheden

af familiens bopæl. Elevantallet, du bliver ansvarlig for, afhænger af, hvor mange

værtsfamilier, der er i dit område. Du er det lokale og personlige bindeled mellem eleven,

værtsfamilien og vores team på hovedkontoret. I fællesskab hjælper vi parterne med at

forstå hinanden, udvikle sig i programmet og få løst evt. konflikter, der kan opstå, når

hverdagen brænder på. Du er også personen, der sammen med værtsfamilien viser

Danmark frem og lærer dem, hvordan vores samfund fungerer.

Den ideelle kandidat har:
- kendskab til ungdomsudveksling, fx som værtsfamilie, forældre til en udvekslingselev

eller tidligere selv været på udveksling

- erfaring med teenagere, fx som lærer, pædagog el. frivillig i en ungdomsforening

- kendskab til/ interesse for kulturmøder og det at være i ny i et land

- tid og lyst til at bruge et par dage/ aftener om måneden på at tale med elever og

værter om status på opholdet og guide dem til at udvikle sig gennem opholdet

- lyst til at afholde og koordinere 3-4 elevarrangementer gennem året, gerne sammen

med andre lokale koordinatorer

- du er som person åben, nysgerrig og ikke bange for at gå i dialog omkring

problemstillinger, der kan opstå, når mennesker mødes

- du har en grundlæggende god viden om, hvordan det danske samfund fungerer og

har lyst til at tale med eleverne om det
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Arbejdsopgaver:
- hjemmebesøg og godkendelse af værtsfamilien inden ankomst

- et månedlig besøg eller samtale med eleven og værtsfamilien

- supportsamtaler, hvis der opstår mindre konflikter i familien

- planlægning og afholdelse af lokale elev- og værtsfamiliearrangementer

- dokumentation og registrering af månedssamtaler

- deltagelse i velkomst camp (august)

Vi tilbyder:
- et spændende og lærerigt fritidsjob

- oplæring og sparring med GO! Study Scandinavia’s team på hovedkontoret

- netværk af spændende mennesker, der brænder for ungdomsudveksling

- månedlig online info- og netværksmøde med Go! Study Scandinavias team og øvrige

lokale koordinatorer

- en årlig uddannelsesdag med fysisk fremmøde (en lørdag)

Opgaverne gennemføres i samarbejde med GO! Study Scandinavia’s Inbound team.

GO! Study Scandinavia er en danskejet udvekslingsorganisation, der værter ca. 100

udvekslingselever fordelt på de skandinaviske lande. Vi brænder for ungdomsudveksling,

værdsætter nær kontakt til elever, værtsfamilier og øvrige samarbejdspartnere højt og har

stort fokus på den enkelte elevs velbefindende og udvikling gennem året.

Ansøgningsfrist: 15. april 2022

Startdato: august 2022 + enkelte hjemmebesøg i løbet af foråret

Løn: Fast måneds honorar pr. elev + timeløn

Tid: Ca. 3 timer pr. måned pr. elev, om efteråret er det typisk 5-10 timer pr. elev pr. måned

Arbejdssted: Hjemmefra, hos værtsfamilierne eller til arrangementer

Spørgsmål kan rettes til Rikke Olsen, Nordic Manager på tlf. 70 40 45 44.

Kort ansøgning sendes til rikke@goscandinavia.org
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