
Stillingsopslag som LAP lokalkonsulent i Jylland 

Har du erfaring med at arbejde med projektfacilitering, medlemshvervning og formidling? Har 

du egne bearbejdede erfaringer med psykosociale udfordringer? Kender du til 

foreningsarbejde og brænder du for at være med til at gøre en forskel for psykiatribrugere? 

 

Så er det dig, som vi søger som lokalkonsulent til arbejdet med at understøtte og udvikle 

fremdrift i LAP lokal arbejdet i Midtjylland. LAP er den landsdækkende forening for tidligere 

og nuværende psykiatribrugere.  

 

Primære Arbejdsopgaver: 

 

● Rekruttering af nye medlemmer og frivillige til foreningen 

● Assistere bestyrelserne i lokalområdet og skabe øget samspil imellem dem  

● Skabe samspil udadtil med psykiatri aktører med henblik på at positionere og 

synliggøre LAP via opsøgende arbejde 

● Skrive artikler omkring socialpolitiske forhold i samarbejde med foreningerne lokalt 

● Facilitering af ansøgte og bevilligede medlemsaktiviteter lokalt og regionalt 

● Koordinering af opgaver og arbejdstid for frivillige medarbejdere i LAP (funktioner 

såsom: telefontider, hjemmeside-opdatering, servicering i forbindelse med 

arrangementer og møder) 

 

Vi forstiller os: 

 

● Fleksibilitet samt en åben, rummelig og positiv tilgang til mennesker 

● Egne bearbejdede erfaringer med psykosociale udfordringer 

● Du er typen der får øje på muligheder fremfor begrænsninger 

● Ballast til selv at præge og udvikle din funktion 

● Det er en fordel hvis du har egen bil, men ikke et krav 

 

Vi tilbyder: 

 

● Erfaringsudveksling med kolleger i det øvrige Danmark 

● Være en del af en spændende proces med at udvikle arbejdet lokalt 

● God mulighed for indflydelse på egne opgaver  

● Konsulenten kan medvirke til at timetallet i stillingen opnormeres via sit arbejde med 

udvikling og søgning af eksterne midler 

● Vi tilbyder løbende opkvalificering via relevante kurser og konferencer 

 

Ansøgeren får titel som lokalkonsulent og stillingen er en deltidsstilling på 10 timer om ugen.  

 

Om LAP: 

 

Landsforeningen af psykiatribrugere (LAP) er en 100 % brugerstyret forening og har “Intet 

om os uden os”, som vores motto. LAP går med to ben, det ene ben er at være 

psykiatribrugeres eget talerør, det andet er at støtte hinanden. LAP er en landsdækkende 

forening der er på finansloven, og vores landssekretariat ligger i Odense  

 

Vores forening er et socialpolitisk talerør og en interesseorganisation. LAP deltager flittigt i 

landsdækkende aktiviteter, såsom folkemødet på Bornholm, høringer med mere.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du skrive til Lap@lap.dk   

 

Er du interesseret? 



Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til job@lap.dk.  

Vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale. 


