Stillingsutlysning;

Prosjektstilling ved Sjetne Frivilligsentral
Prosjektleder TrimStokken
Siden høsten 2013 har Trondheim kommune gitt tilskudd via folkehelsemillionen for at Sjetne Frivilligsentral kan
utvikle prosjekt TrimStokken. Prosjektet har som hovedmål å gi et bredere og mer mangfoldig tilbud om fysisk
aktivitet til seniorer i Sjetnemarka, Okstad og Tiller. Gjennom TrimStokken initieres, igangsettes og utvikles nye
behovsrettede trimtilbud hvor seniorer er delaktig i både gjennomføring og deltagelse. Mange nye trimtilbud for
målgruppen er igangsatt, og høsten 2017 vil også andre bydeler nyte godt av prosjektets ideer.

For å lede prosjektet utlyser Sjetne Frivilligsentral en 50 % stilling som TrimStokkvert/prosjektleder for
TrimStokken, med oppstart høsten 2017 og varighet ett år. Mulighet for forlengelse.
Prosjektleders hovedoppgave vil være å lede og videreutvikle TrimStokken i tråd med mandatet og bistå til
best mulig måloppnåelse sammen med aktuelle samarbeidspartnere.
Utvikling av TrimStokken skjer gjennom initiering av nye og videreutvikling av eksisterende folkehelsetilbud,
rettet mot hverdagsmestring og trivsel for seniorer.
En forutsetning for prosjektet er at det utløser frivillighet og deltagelse blant seniorene.

Ønskede kvalifikasjonskrav
•
•
•
•
•
•

Evne til å jobbe selvstendig, pågangsvilje, være initiativrik, like å omgås mennesker, ha gode
samarbeidsevner, godt humør og være løsningsorientert
Erfaring med markedsføring
Erfaring fra arbeid med frivillige
Kjennskap til nærmiljøet er en fordel
Utdanning eller erfaring innen: Idrett, kultur, pedagogikk, sosialfag eller helsefag
Lønn etter gjeldende avtale

Kort søknad med CV og referanser, sendes Sjetne Frivilligsentral innen 15.september 2017
post@sjetne.frivilligsentral.no
Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder ved Sjetne Frivilligsentral, Siri Kvande,
tlf. 94127844.
Les mer om Sjetne Frivilligsentral på www.sjetne.frivilligsentral.no

Stillingsbeskrivelse
Prosjektleder TrimStokken
Folkehelse for seniorer

Prosjektmandat
Målsettingen for prosjektet er å bidra til et bredere og mer mangfoldig tilbud om fysisk aktivitet
og hverdagsmestring til seniorer, 62+, i Sjetnemarka, Okstad og Tiller.
Formannskapet i Trondheim kommune ønsker at TrimStokken skal utvikles etter modell av den
kulturelle spaserstokken i nevnte bydeler og at prosjektet skal danne modell for hvordan
TrimStokken kan implementeres som by omfattende tiltak etter prosjektslutt.
Sjetne Frivilligsentral har drevet TrimStokken siden høsten 2013. I løpet av denne perioden har
mange nye folkehelsetilbud blitt igangsatt for seniorer i Sjetne Frivilligsentral sitt nærområde.
Fra høsten 2017 vil TrimStokken også bidra med tilrettelegging av fysiske aktivitetstilbud i
samarbeid med andre aktuelle frivilligsentraler i kommunen.

Arbeidsoppgaver/ ansvarsområder prosjektleder
a. Lede prosjektet i tråd med mandatet, og sørge for at overordnedes beslutninger iverksettes.
b. Jobbe for best mulig måloppnåelse gjennom samhandling med det offentlige, organisasjonslivet,
bedrifter, enkeltpersoner og andre aktuelle samarbeidspartnere.
c. Utarbeide prosjektbeskrivelse med målsetninger, delmål, milepælsplan og budsjett.
Prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i:
Retningslinjer for frivilligsentralene
Mandat og budsjettramme for prosjektet
Frivilligsentralens vedtekter, overordna mål, handlingsplan og budsjetter.
Samarbeidsavtalen mellom Trondheims frivilligsentraler og Trondheim kommune.
d. Utvikle TrimStokken som et pilotprosjekt i Trondheim, gjennom;
a. Kartlegging av eksisterende fysiske aktivitetstilbud for aldersgruppen 62+ i nærområdet
b. Initiere nye og videreutvikle eksisterende tilbud rettet mot fysisk hverdagsaktivitet for
seniorer
c. Finne hensiktsmessige måter å synliggjøre tilbudene på overfor brukerne
d. Etablere dialog med de andre frivilligsentralene i Trondheim om utvikling av TrimStokken
e. Etablere samarbeid om utvikling av TrimStokken med enheter i kommunen som
tilrettelegger fysisk aktivitet for seniorer.
e. En forutsetning for prosjektet er at det utløser ny frivillighet, spesielt innenfor den stadig
voksende seniorgruppen. Prosjektleder har ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige og
koordinere frivillig innsats.
f.

Markedsføre og synliggjøre TrimStokken for samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner, i media
og andre fora.

g. Som en del av prosjektet vil prosjektleder være med på å styrke frivilligsentralens rolle som
knutepunkt i nærmiljøet. Prosjektleder må være forberedt på å bistå daglig leder med å formidle
informasjon, ta imot innspill, knytte mennesker sammen og finne gode løsninger.
h. Ansvar for å orientere daglig leder og styret om utvikling.
i.

Kvalitetssikring av frivillige og aktiviteter som prosjektet er involvert i.

Forankring
Videreføringen av prosjektet er forankret i Trondheim kommunes budsjett for 2017, hvor prosjektet
får et årlig tilskudd på kr. 300.000.
Videreføring av TrimStokken er styrebehandlet og godkjent av Sjetne Frivilligsentral 10. mai 2017.

Organisatorisk plassering
Sjetne Frivilligsentral er en underavdeling i Sjetne Bydelshus. Bydelshuset styre er formell
arbeidsgiver. Sjetne Frivilligsentral har eget styre som er utøvende arbeidsgiver.
Daglig leder i Sjetne Frivilligsentral er underlagt styret i Sjetne Frivilligsentral og rapporterer til
dette.
Prosjektleder for TrimStokken er ansatt i 50% stilling ved Sjetne Frivilligsentral.
Daglig leder ved Sjetne Frivilligsentral har arbeidsgiveransvar og er prosjektleders nærmeste
overordnede.
Trondheim kommune ved helse og velferds etat gir tilskudd til stillingen og vedtar mandatet.
Det oppnevnes en ressursgruppe som skal være et rådgivende organ for prosjektleder.
Ressursgruppen skal bestå av personer som har kompetanse innen fagfeltet.
Prosjektleder har ansvaret for at daglig leder for seg forelagt alle saker som på grunn av
prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør
forelegges daglig leder.
Denne stillingsbeskrivelsen er en utdypning av arbeidsavtalen mellom eier, representert ved
Frivilligsentralens styre, og daglig leder.

Sjetnemarka, 07.09.2017

