
 

 

Gullestrup 
19.11.2019 
 
dk 
 
 
 
Ko 

Den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel søger en frivillig til opgaver i 
Tøjbyttebixen 
 
I Byens Hus i Gullestrup har Plads Til Forskel og lokale frivillige en Tøjbyttebix. Her 
kan beboere komme forbi med tøj de ikke længere bruger, og andre beboere kan 
komme og hente tøjet ganske gratis. I åbningstiden kommer der både beboere der 
vil hente tøj, beboere der vil aflevere tøj og beboere der bare gerne vil have en kop 
kaffe og en snak. 
 
Vi har brug for dig, der gerne vil være til stede i Tøjbyttebixens åbningstid mandag 
eftermiddag kl. 12.30 – 15.30.  
 
Opgaverne består i: 

- At tage imod tøj  
- At sørge for at der kommer nyt tøj på bøjlerne  
- At være vært for de der bruger Tøjbyttebixen 
- At være tovholder i forhold til de frivillige der melder sig, til at sorterer 

tøjet før det hænges op. 
- At koordinerer opgaven med medarbejderne ved Plads Til Forskel. 

 
Vi forventer af dig: 

- At du er en god vært, der har lyst til at give brugerne af Tøjbyttebixen en 
god oplevelse  

- At du er ansvarlig og moden (min. 18 år og gerne ældre). 
- At du kan rumme menneskers forskellighed 
- At du er mødestabil 

 
Vi kan ikke give dig løn, men du kan få: 

- Meningsfulde timer når du møder vores glade brugere af Tøjbyttebixen 
- Erfaring med socialt arbejde i et lokalmiljø 
- Sparring på opgaven fra den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel 
- Mulighed for at være med til at videreudvikle et godt tilbud til beboerne i 

Gullestrup 
- En god og tryg opstart i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere  

 
Vi håber at finde en frivillig der kan være ved os hver mandag kl. 12.30 – 15.30, 
men hvis tidspunktet er en udfordring for dig, så hører vi gerne fra dig alligevel. 
 
Du er velkommen til at kontakte familiemedarbejder Malene Jakobsen, Plads til 
Forskel på tlf. 40102477 for spørgsmål til frivilligjobbet eller for et jobinterview. 
Ansøgningsfristen løber indtil vi finder den rette. 
 

 
Plads til Forskel er en boligsocial helhedsplan finansieret af Herning Kommune, Landsbyggefonden, boligorganisationerne 
FællesBo, Lejerbo og Fruehøjgaard. Vores mission er at gøre det lettere at være i noget der er svært. 


