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Vi leder efter en projektmedarbejder til 20 timer om måneden til at udgøre en vigtig del af 
vores dygtige sekretariat, så vores gode udvikling kan fortsættes. Danske Døves 
Ungdomsforbund (DDU) er en interesseorganisation som varetager døve børn og unges 
interesser igennem sociale, politiske og kulturelle aktiviteter. Vi har nu ca. 200 medlemmer 
og 150 passive medlemmer.  
 
Stillingen  
Dit hovedfokus som projektmedarbejder er børn og unge under 18 år med høretab. Du skal 
afdække målgruppens ønsker og behov samt arbejde på opfyldning af disse. Du skal lave 
mindst 6 arrangementer i 2017 og 2018 med børn og unge under 18 som målgruppe. 
 
Du er også ansvarlig for et informationsprojekt omkring dansk tegnsprog til de børn og unge 
med høretab, der har minimal eller ingen kendskab til sproget.  
 
DDU ønsker større fokus på vores medlemmer, derfor skal der udarbejdes en rapport om 
vores medlemmer, laves en strategi omkring medlemsrekruttering og medlemstilbud samt 
sørge for eksekvering af disse. Dette forventes afsluttet i 2017. 
 
Du skal derudover også være klar på diverse ad hoc opgaver der løbende vil opstå. 
 
Dine kvalifikationer 
Du skal have interesse for børn og unge under 18 med høretab, hvorfor tidligere erfaringer 
med denne målgruppe vægtes højt. Da dit arbejde ikke er ligetil kræver det derfor at du er 
udholdende og åben over for nye løsninger. Du kommer til at arbejde selvstændigt i løbende 
kontakt med vores sekretariatsleder og til tider også DDUs bestyrelse.  
 
Du skal kunne flydende dansk tegnsprog og være god til at skrive og læse dansk.  
 
Det vil være en fordel hvis du i forvejen har kendskab til børn og unge under 18 og/eller har 
kendskab til projektarbejde herunder budget, rapportering samt udførelse.  
 
DDU tilbyder 
20 timer om måneden med mulighed for tilpasning af din arbejdstid på kontoret. 
Et løn på 125 kroner pr. time. 
Stor grad af frihed til at planlægge hvordan opgaverne skal udføres i samarbejde med 
bestyrelsen og sekretariatslederen. 
Mulighed for løbende forhandling af kontrakt herunder gå op/ned i tid. 
 
Tiltrædelse er 14. november 2016. 
 
Din ansøgning 
Din ansøgning samt CV skal være sendt til bt@ddu.dk senest 21. oktober 2016 med 
overskrift ”Projektmedarbejder”. Jobsamtaler afvikles onsdag, torsdag eller fredag i uge 43. 
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