
Caritas Stavanger er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, lokalisert i hjertet av Stavanger! 

Organisasjonen åpnet dørene i 2015, og ble drevet utelukkende av frivillige frem til 2016. Vi 

jobber for å oppmuntre til integrering gjennom språkopplæring og assistanse ved jobbsøking og i 

kontakt med forskjellige offentlige etater (NAV, Kommune osv.). Organisasjonen vokser, og er i 

stadig utvikling. I 2018 åpnet vi Caritas Stavanger Au pair-senter, i samarbeid med Caritas Norge, 

med finansiering fra UDI. Nå leter vi etter en person som kan hjelpe oss å vokse enda mer!  

 

Stillingsbeskrivelse 

Vi søker en utadvendt og fleksibel prosjektkoordinator til å gjennomføre en bred 

promotering og implementering av ulike prosjekter som er relevante for vår målgruppe. 

Prosjektkoordinator vil også ha ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige til de ulike 

prosjektene, kontakt med samarbeidspartnere og rapportering på prosjektet. Det forventes 

at du som prosjektkoordinator selv aktivt arbeider for å finne nye prosjekter som kan 

komme vår målgruppe til gode. Stillingen utlyses for en prosjektperiode på ett år, tiltredelse 

ønskes så snart som mulig. Videreføring av stillingen kan være aktuelt dersom 

organisasjonens økonomiske situasjon tilsier det.  

 

ARBEIDSOPPGAVER 

 Promotering av Caritas Stavanger overfor målgruppen 

 Promotering av Caritas Stavanger overfor aktuelle frivillige og samarbeidspartnere 

 Planlegge og gjennomføre ulike prosjekter som er relevante for målgruppen. 

 Rekruttere og følge opp frivillige i prosjektene 

 I samarbeid med organisasjonens koordinator, ansvar for rapportering til eksterne 

bidragsytere. 

 Legge frem forslag til styret i forbindelse med nye prosjekter som kan være aktuelle 

for organisasjonen 

 

KVALIFIKASJONER/EGENSKAPER 

 Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne 

 Erfaring fra organisasjonsarbeid / God kjennskap til frivillig arbeid 

 Flerkulturell / flerspråklig bakgrunn vil bli tillagt vekt 

 Dyktig relasjonsbygger 

 Gode kommunikative egenskaper 

 Selvstendig og serviceinnstilt 

 Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver 

 Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

 



 

VI TILBYR 

 Utfordrende arbeidsoppgaver 

 Spennende utviklingsmuligheter 

 Et stort nasjonalt nettverk 

 Mulighet for å skape sin egen jobbhverdag 

 

Ta gjerne kontakt med koordinator i Caritas Stavanger, Julie-Helen Sandbrekken, tel.: 459 19 

714 for mer informasjon om stillingen. 

 

Søknad med CV sendes: stavanger@caritas.no 

 

Søknadsfrist er 28. mars. 

 

Adresse: St. Olavs gt. 25, 4005 STAVANGER 

 

Web: http://caritastavanger.com 

 

  


