
 

 

Børneulykkesfonden søger en Kreahelt til Herlev Hospital 
 

Har du dine pædagogiske kompetencer i orden, brænder du for kreative processer, og 
har du mod på at være en del af et kreativt trivselstilbud for indlagte og kronisk syge 
børn? Så er det måske dig, der skal være vores nye Kreahelt på Herlev Hospital. 

Hvert år bliver ca. 60.000 børn indlagt i Danmark. Kreaheltenes målsætning er at give børnene et 
frirum på hospitalet, hvor sygdom træder i baggrunden, og hvor der er plads til “bare at være 
barn”. Kreaheltene skal gennem det kreative værksted stimulere barnets fantasi og kreativitet og 
støtte børnenes lyst til selv at være aktiv skabende. 

Dine arbejdsopgaver 
Du står for vores mobile kreative værksted to gange om ugen. På din vagt skal du gøre det mobile 
værksted klar, være aktiv med børnene i åbningstiden og efterfølgende pakke værkstedet 
sammen. Din primære opgave, er at støtte barnet i selv at være afprøvende og skabende men altid 
på barnets præmisser. Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest har interesse for de 
pædagogiske aspekter af den kreative proces. 

 
Vi forventer  

• At du har / er ved at tage en pædagogisk uddannelse ELLER er en ildsjæl, der brænder for 
det kreative område 

• At du er glad, udadvendt og tillidsvækkende med en anerkende og positiv tilgang til 
børnene og deres familier 

• At du kan tilpasse de kreative processer og aktiviteternes indhold efter det enkelte barns 
særlige ønsker og behov 

• At du både kan arbejde selvstændigt og indgå i et tværfagligt samarbejde  

• At du har lyst til at være med til at være med i opstarten af et projekt, hvor rammer og 
indhold løbende udvikles og justeres. 

Vi tilbyder  

• Et spændende job, hvor du har en unik mulighed for at gøre en positiv forskel og bringe smil 
og glæde ind i indlagte- og kronisk syge børns hverdag. 

• Et job, hvor du kan bringe dine faglige kompetencer i spil, og hvor du får masser af ansvar og 
indflydelse på det kreative værksted udformning og indhold.  

• Løbende sparring med kollegaer og relevante fagpersoner.  

• Et godt arbejdsmiljø og samværet med en masse skønne børn og deres familier.  
 

Arbejdstider 
Onsdage og torsdage i tidsrummet 12.30-16.00 på Herlev Hospital. Herudover kan sparrings- og 
udviklingsmøder i andre tidsrum forekomme, ligesom I i teamet dækker ind ved ferie og sygdom.  

 
 
 
 



 
Ansøgning og tiltrædelse  
Lyder det som noget for dig, så send en ansøgning til: buf@borneulykkesfonden.dk. Vi holder 
samtaler løbende, og tiltrædelsesdatoen er snarest muligt. For yderligere oplysninger kontakt 
venligst Henriette Madsen på tlf. 30 37 77 22 

Kreaheltene er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Målsætningen er at skabe større trivsel 
for indlagte og kronisk syge børn gennem kreative og skabende processer. Læs mere om 
Børneulykkesfonden på www.borneulykkesfonden.dk 


