
Fonden GRO Kvindekrisecenter søger bestyrelsesmedlem

Vil du være med til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn?
Fonden GRO er en almennyttig og almenvelgørende fond oprettet som en privat selvejende institution, der 
råder over et kvindekrisecenter og en ambulant rådgivning nær Næstved. Fondens formål er at forebygge 
og støtte familier med vold i nære relationer.

Vores arbejde bidrager til verdensmål 5.2: 
Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder men-
neskehandel og andre former for udnyttelse. 
Vores arbejde er samtidig med til at forebygge partnervold og partnerdrab i Danmark. 

Krisecenteret er et midlertidigt botilbud efter SEL §109 for krise- og voldsudsatte kvinder og børn. Krise-
centeret har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. Kvinderne og deres børn har været udsat for 
vold eller trusler om vold af fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel karakter, stalking eller andre 
former for overgreb. På Fonden GRO Kvindekrisecenter tilbyder vi krisehjælp og akut ophold, tryghed og 
sikkerhed, socialpædagogisk støtte og socialfaglig rådgivning samt bearbejdning af vold og traumer til 
kvinder og børn. Vi forebygger, støtter og styrker voldsudsatte kvinder og børn gennem samvær, samtaler 
og deltagelse i rehabiliterende aktiviteter. 

Den ambulante rådgivning er placeret centralt i Næstved og tilbyder gratis og anonym rådgivning. På nu-
værende tidspunkt tilbyder vi voldsfaglig rådgivning. Vi arbejder på også at kunne tilbyde økonomisk og 
juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder, der ikke har behov for et ophold på et krisecenter.

Fonden blev etableret i maj 2020 og krisecentret åbnede november samme år. Fonden er en udviklingsori-
enteret organisation og arbejder ud fra et samlet værdigrundlag af ordentlighed. 
Ordentlighed handler for os om respekt, tillid, troværdighed og kvalitet og om at gøre sig umage i arbejdet 
med kvinder og børn. 

· Vi møder andre mennesker med tillid og respekt.
· Vi har en høj etisk standard for vores arbejde
· Vi har en høj faglighed på tværs af organisationen

Vi søger bestyrelsesmedlemmer, der har min. én og gerne flere af følgende kompetencer:

 · Lyst til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn 
 · Erfaring med organisationsudvikling og gerne ledelses og /eller bestyrelsesarbejde
 · Kendskab til socialområdet, skoleområdet og/eller daginstitution
 · Har erfaring fra kommunalt eller andet politisk regi
 · Kendskab til forretningsudvikling, pr- og markedsføring
 · Indsigt i forhold til risikostyring, strategisk udvikling og økonomi.
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Vi tilbyder dig, at du kan være med til at gøre en direkte forskel for nogle af de kvinder og børn, der har 
været udsat for vold i nære relationer og du kan være med til at præge udviklingen i vores organisation. 

Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at indgå i et vigtigt og meningsfuldt arbejde med andre 
engagerede medlemmer. 
Det forventes, at du møder forberedt og deltager i 4 - 6 bestyrelsesmøder årligt af 2 - 3 timers varighed 
samt et årligt bestyrelsesseminar af en halv dags varighed.
Posten som bestyrelsesmedlem bliver honoreret i henhold til et af bestyrelsen fastsat beløb og vi godtgør 
transportomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Bestyrelsesleder Gitte Aalbæk (tlf. 42 20 82 
80) eller Leder for Fonden GRO Kvindekrisecenter og rådgivning (tlf. 44 12 79 79). 

Du kan læse mere om Fonden GRO på www.fondengro.dk.

Alle uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge posten. 

Vi ser frem til at høre fra dig!
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Er dette noget for dig, så send os en motiveret ansøgning samt dit CV til job@fondengro.dk  
mærket ”Bestyrelsesmedlem” senest d. 1. november. 
Vi forventer at afholde samtaler med udvalgte kandidater 1. - 2. december.
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