
 

SamBiosen søger en ambitiøs projektleder til etablering af frivilligcenter 
til en fast stilling 30 timer pr. uge 
 
SamBiosen søger en erfaren, engageret og dynamisk projektleder, der skal stå i spidsen for 
udviklingen af Samsøs nye frivilligcenter. Har du bred erfaring med frivillighed og 
foreningsliv, er du organisatorisk stærk og kan du skabe gode relationer og samarbejde med 
mange forskellige mennesker? Så er det måske dig, vi leder efter.  
 
SamBiosen er Samsøs Kultur-, Idræts- og Frivilligcenter, og vi er en selvstændig forening. I 
2023 etablerer SamBiosen et egentligt frivilligcenter, som skal støtte, synliggøre, udvikle og 
fremme frivilligheden på Samsø. Frivilligcentret er et sted, hvor både enkeltpersoner og 
foreninger kan søge sparring, og hvor der iværksættes aktiviteter, der styrker frivilligheden 
og foreningslivet på øen. Som projektleder i frivilligcentret er du med til at udvikle og etablere 
frivilligcentret på Samsø, og du er den primære til at gennemføre aktiviteterne i 
frivilligcentret. Du bliver en del af et team på 5 medarbejdere, der har sin hverdag her i 
SamBiosen samt en bogholder. 
 
Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:  

- At skabe gode samarbejdsrelationer og inddrage foreninger, kommunen og 
erhvervslivet i etableringen af frivilligcentret 

- Sammen med den daglige leder og bestyrelsen i SamBiosen at sikre, at 
frivilligcentret lever op til de kommunale og statslige krav til driften af et frivilligcenter 
samt at videreudvikle den planlagte strategi for frivilligcentret 

- Rådgivning og sparring af enkeltpersoner og lokale foreninger 
- Facilitering af kurser, netværk og workshops for foreninger og frivillige  
- At skabe overblik over foreningstilbud og implementere frivilligjob.dk på Samsø 
- Synliggørelse af tilbud og aktiviteter inden for det frivillige område digitalt 
- Rekruttering og koordinering af frivillige til aktiviteter i frivilligcentret 
- Skabe nye indsatser, der udvikler frivilligheden og foreningslivet på Samsø 

 
SamBiosen er et sted i udvikling og hvert år sker der nye tiltag og aktiviteter. Derfor søger vi 
også en person, som har lyst til at være med i den udvikling og tage nye opgaver på sig, når 
de opstår. Som arbejdsplads har vi i SamBiosen en uhøjtidelig og fællesskabsorienteret 
kultur, hvor vi hjælper hinanden så meget vi kan og er imødekommende både overfor de 
mange skolebørn og øvrige gæster, der kommer i huset.  
 
  



 

Vi søger en person, der:  
- Brænder for at udvikle frivilligheden og foreningslivet på Samsø 
- Har flere års erfaring med projektledelse - gerne fra foreninger eller NGO’er 
- Har viden om og erfaring med frivillighed og foreningsliv 
- Kan skabe engagement og ejerskab omkring etableringen af frivilligcentret blandt 

samarbejdspartnere fra foreningslivet, kommunen og erhvervslivet  
- Har en relevant videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige 

eller sociale område. (Det er dog ikke et krav). 
- Har erfaring med dokumentation og evaluering  
- Kan udvikle nye projekter og har erfaring med fundraising, så du selvstændigt kan 

stå for udarbejdelse af projektansøgninger mv. 
- Har lyst til at arbejde i en mindre organisation, hvor tingene ofte går stærkt, og hvor vi 

hjælper hinanden med alt fra praktiske opgaver til strategiske beslutninger 
- Arbejder selvstændigt og struktureret i en travl hverdag, hvor du har ansvar for 

mange forskellige typer aktiviteter og indsatser på samme tid 
- Er imødekommende og positiv 

 
Løn  
Løn og vilkår efter aftale. Vi har endnu ikke indgået overenskomst, men agter at ansætte på 
vilkår, der følger AC-overenskomst.  
 
Det praktiske 
Stillingen er en fast stilling på 30 timer pr. uge. 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt og gerne 1. januar 2023 
Arbejdssted: SamBiosen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø. 
Ansøgningen sendes til leder@sambiosen.dk 
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte daglig leder i 
SamBiosen, Jeppe Dam Skriver på 23 32 86 11 eller leder@sambiosen.dk. 
Ansøgningsfrist den 16. december. Ansættelsessamtaler afholdes i ugen efter.  
 
Om at bo på Samsø: 
Hvis du ikke bor på Samsø, men gerne vil vide mere om livet på øen, så kan du så kan du 
med fordel besøge hjemmesiden tidtilsamsoe.dk eller følge med på både Instagram på 
@tidtilsamsoe og Facebook på @tidtilsamsoe. 
Samsø kendes på en helt unik natur, de smukke landskaber, lyset, havet og den helt 
specielle ø-stemning, har du lyst til at høre mere om at bo og leve på Samsø, har du 
mulighed for at få en snak med Samsø Kommunes bosætningskonsulent, Nicolai 
Kammersgaard på aunk@samsoe.dk eller tlf. 2520 8849. 
 


