
Skab et ungdomsfællesskab om  
motion og madlavning i Randers 
Bliv frivillig i KOMsammen Randers - et tilbud til unge der føler sig ensomme 
Vil du: 

• Gøre en forskel for unge der kæmper med ensomhed? 
• Samarbejde med andre unge frivillige om at lave bevægelsesaktiviteter og madlavning for og 

med unge der føler sig ensomme? 
• Være med at starte et nyt tilbud op i Randers, og få erfaring med både projektudvikling, 

kommunikation, PR og organisationssarbejde? 

Så er det DIG vi har brug for til KOMsammen Randers, der søger unge og engagerede frivillige! 

KOMsammen er et tilbud til unge der kender til ensomhed, og som gerne vil røre sig og lave mad sammen med 
andre. I KOMsammen skal motion være sjovt, og handler ligeså meget om fællesskab som om sundhed. 

KOMsammen er en del af Ventilen Danmark, som har mange års erfaring med at afhjælpe ensomhed blandt 
unge. Som frivillige er du med til at starte et nyt ungdomstilbud op fra bunden, indenfor den ramme som 
KOMsammen giver. Du får erfaring med at arbejde med mennesker, kommunikation, PR, og frivilligt 
organisationsarbejde. Som frivillig får du en række udviklende kurser og faglige fora, en masse sjove og 
udfordrende oplevelser og et stærkt netværk. 

Jobbeskrivelse: 

Indledningsvis bliver du en del af de kernefrivillige, der skal være med til at ansætte de andre frivillige og lave 
synlighed omkring KOMsammen Randers - i nært samarbejde med Landssekretariatet.  

Arbejdet med de unge, der kommer i tilbuddet, er det centrale. Det foregår på ung-til-ung-basis og virker som 
hjælp-til-selvhjælp. I KOMsammen laver man en masse forskellige bevægelsesaktiviteter, som fx geo-catching, 
volleyball, bordtennis, skovtur, forskellige spil & lege - kun fanasien sætter grænser. 

Derudover arbejder Ventilen også for at udbrede kendskabet til ensomhedsproblemer blandt unge, bl.a. gennem 
foredrag, PR og lignende. Som frivillig skal man deltage på det månedlige frivilligmøde og til supervision. 

Vi leder efter dig, der: 

• Er over 18 år og har personligt overskud. 
• Kan møde de unge i øjenhøjde, ligeværdigt og engageret. 
• Kan lide at planlægge fede aktiviter og have en masse sjove og måske sveddryppende timer med unge 

der benytter tilbuddet og dine med-frivillige 
• Har interesse for og/eller viden om sund mad og at røre sig 
• Motiveres af at skabe et nyt tilbud for unge i Randers og omegn 
• Er frisk på at tage ansvar  
• Kan bruge gennemsnitligt 20-25 timer om måneden i KOMsammen Randers i min. 1 år 

Du får en grunddig uddannelse der ruster dig til at arbejde med unge, og det organisatoriske arbejder, der følger. 
Ventilens grundudannelse består af en uddannelsesdag og en uddannelsesweekend. Den næste 
uddannelsesdag er d. 10. juni 2017. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig, eller bare gerne vil høre lidt mere om projektet, så ring til 70 208 308 
eller skriv til komsammen_randers@ventilen.dk 

Du kan læse mere om KOMsammen Randers her: https://ventilen.dk/byer/komsammen_randers/ 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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