Sekretariatsleder til Dansk Cøliaki Forening
Dansk Cøliaki Forening søger en sekretariatsleder til sekretariatet i Valby. Dansk Cøliaki Forening
er en patientorganisation med omkring 3.000 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1975 og repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis samt deres pårørende. Vi er en forening i udvikling, og nu leder vi efter en sekretariatsleder, der kan hjælpe os med at tage det næste skridt i denne udvikling.
Din profil
Det er vigtigt for os, at du er imødekommende og kan skabe gode relationer med både medlemmer, frivillige og andre organisationer mv. Du har erfaring med bestyrelsesbetjening, og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring, da
du som sekretariatsleder fungerer som nærmeste leder for de to øvrige medarbejdere på sekretariatet. Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller erfaring fra området, men
det er ikke et krav. Vi forestiller os, at du er struktureret i dit arbejde og er nysgerrig på både at
indsamle ny viden og starte nye samarbejder.
Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Betjening af bestyrelsen og forretningsudvalg
• Løbende driftsopgaver
• Pulje- og fondsansøgninger – og rapportering
• Forberedelse af og deltagelse i møder i sundhedsfagligt råd, høringer, internationalt samarbejde.
• Kommunikations- og markedsføringsarbejde, blandt andet i forbindelse med udgivelse af
CøliakiNyt, der udkommer kvartalsvist
• Udviklingen af Dansk Cøliaki Forening, så vi i fremtiden er en endnu stærkere forening.
Arbejdspladsen
Du vil arbejde sammen med to sekretariatsmedarbejdere, som arbejder med vejledning af medlemmer, information, kommunikation, økonomi, administration og fundraising. I rollen som sekretariatsleder refererer du til bestyrelsesformanden.
Kontoret ligger i Trekronergade i Valby. Stillingen er 37 timer ugentligt og ønskes besat hurtigst
muligt.

Ansøgningsfristen er senest d. 28. juni 2019. Send din ansøgning til aa@coeliaki.dk mærket ’Sekretariatsleder’. Vi forventer at afholde samtaler inden d. 7. juli 2019.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Anders
Ankerstjerne på aa@coeliaki.dk.
Om foreningen
Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis. Vi ser
det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og dermatitis herpetiformis samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en
livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre. Vi udgiver CøliakiNyt, som udkommer fire gange om året. Foreningen driver derudover Cøliakirådgivningen, som er
et tilbud til alle med cøliaki, pårørende med cøliaki og personer med faglig interesse for cøliaki.
Dansk Cøliaki Forening
Trekronergade 147B, 2. th.
2500 Valby
www.coeliaki.dk

