Områderepræsentant søges
Har du lyst til at begå dig i en international verden og hjælpe udvekslingselever med
at få deres drøm opfyldt om at opleve Danmark? Så har vi jobbet til dig.
Hos Explorius søger vi områderepræsentanter, der har lyst til at støtte og hjælpe
udvekslingselever og deres værtsfamilier i Danmark. Vi søger personer der er gode til at
”netværke”, og har lyst til at arbejde med at rekruttere egnede værtsfamilier til kommende
udvekslingselever, så alle eleverne kan få deres drøm opfyldt og komme til Danmark for en periode på 3 til
10 måneder.
Om stillingen:
Som områderepræsentant er du kontaktperson til udvekslingseleven og deres værtsfamilie. Stillingen er
central for at skabe de bedste rammer og betingelser for vores udvekslingselever og værtsfamilier i
Danmark. Det er et fritidsjob og man former i høj grad selv opgaven.
Som områderepræsentant er du ansvarlig for at rekruttere værtsfamilier i eget og lokalt netværk, interviewe
og godkende kommende værtsfamilier, afholde ankomstmøder og årlige arrangementer for egne elever,
have månedlig kontakt med udvekslingselever og værtsfamilier, samt løbende kontakt til skoler. I tilfælde af
problemer i værtsfamilien er det områderepræsentanten, der i samarbejde med den programansvarlige,
forsøger at hjælpe de involverede parter ved at mægle og vejlede. Man skal således have lyst til at forstå og
hjælpe andre med at løse konflikter.
Hvad forventer vi af dig:
- Du har kendskab eller erfaring med udveksling
- Du er positiv, fleksibel og ansvarsbevidst
- Kan begå dig på engelsk på basis niveau mundtligt og skriftligt
- Være interesseret i at undersøge og forstå samspillet mellem mennesker i konfliktsituationer
- Du skal have lyst til at indgå i en relation med unge mennesker fra andre lande
- Du er minimum 25 år
- Have kørekort og adgang til bil
Hvad tilbyder vi:
- Gode arbejdsvilkår med fleksibel arbejdstid
- En Freelance stilling du kan kombinere med andre jobs
- Et udfordrende og internationalt fritidsjob
- Sparring med andre områderepræsentanter
- Månedligt honorar og bonusordning
Ansøgning:
Lyder jobbet som noget for dig, så send en ansøgning inkl. CV til Nete Madsen på inbound@explorius.dk.
Ved spørgsmål kontakt Nete Madsen på tlf. 70 26 20 02 eller mail inbound@explorius.dk
Explorius
Explorius arbejder med kulturudveksling mellem unge og værtsfamilier i flere forskellige lande. Vi
samarbejder med organisationer i elevernes hjemlande, som sørger for at forberede de unge til opholdet i
Danmark. Vi sørger for at forberede værtsfamilierne, så alle parter er så klar til udvekslingen som muligt.
Under deres ophold skal eleverne følge program- og visumregler, følge den danske skoles undervisning og bo
hos en værtsfamilie.
Vi tror på, at det at være en del af kulturudveksling bidrager til, at man lærer om forskellige kulturer i en
positiv kontekst og på den måde fremmer forståelsen mellem mennesker.
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