
 Kunne du tænke dig at styre og koordinere en butik?                                               

Condomeriet i Randers Sundhedscenter søger en eller to frivillige, som vil være med til at koordinere 

åbningstider, aktiviteter i butikken og lignende opgaver. Vi vil gerne have vores Condomeri til at fremstå 

som et indbydende og kundevenligt sted, og det håber vi, at du vil hjælpe os med.  

Som koordinator i Condomeriet indgår du i et tæt samarbejde med Janni Watson, som er sexologisk 
rådgiver i Randers Kommune. Det er Janni, som har det overordnede ansvar for Condomeriet, så du 
kommer ikke til at stå alene med opgaven som koordinator. 
 
I Condomeriet får man rådgivning om anvendelse af kondomer og om sikker sex. Samtidig kan man købe 
kondomer i mange størrelser, former og farver! 
 
Vores traditionelle aktiviteter er at betjene og rådgive kunderne i Condomeriet. Derudover er dine nye 
idéer til f.eks. aktiviteter, events og kampagner i butikken meget velkomne. I det hele taget vil vi gerne 
have flere kreative tanker og forslag til, hvordan vi kan udvikle butikken og dens service til vores kunder. 
 
Vi forestiller os, at dine opgaver ser således ud: 

 Koordinere vagtplan for frivillige, som rådgiver i butikken 

 Medvirke til at rekruttere og uddanne de frivillige i butikken 

 Oplære nye frivillige i butikken, f.eks. i at anvende kasseapparatet 

 Stå for at vedligeholde og udvikle sortimentet af kondomer og informationsmateriale 

 Samarbejde med de frivillige, som tager sig af events og andre udadvendte aktiviteter 

 Samarbejde med sexologisk rådgiver Janni Watson og med Randers Sundhedscenter 
 
Du har selv indflydelse på, hvor meget tid du kan og vil bruge som koordinator for Condomeriet. Du skal 
forvente, at der er mere arbejde til at starte med, men mindre arbejde, når rutinerne i butikken er på 
plads. 
 
 

 



 
Derudover forestiller vis os, at:  

 Du er minimum 20 år 

 Du har en høj grad af ansvarsbevidsthed og gerne erfaring med at koordinere og organisere 

 Du har mod på at engagere dig i følsomme emner som sikker sex og kondomer, og at snakke med 
andre mennesker om det 

 Du har gode idéer og flair for kreative løsninger 

 Er god til at planlægge og strukturere 

 Du er opsøgende, selvstændig og stabil 
 
Du får: 

 Erfaring med koordinering af aktiviteter og drift af butik 

 Erfaring med at hverve frivillige, udføre interviews med frivillige og sætte dem i gang 

 Mulighed for at omsætte gode idéer til praksi0073  

 Mulighed for selvstændigt at tage ansvar for udviklingen af butikken 

 Godt netværk med andre frivillige og ansatte i Randers Sundhedscenter 

 Skriftlig bekræftelse/udtalelse på, at du er frivillig i Condomeriet 
 
Kontakt: 
Janni Watson, sexologisk rådgiver, 5156 2224, janni.watson@randers.dk.       
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