
 

Børneulykkesfonden søger en Legehelt til  

hospitaler i Hovedstaden/Sjælland 

Er du energisk og brænder for at gøre en forskel for indlagte børn i Danmark?  

Hvert år bliver ca. 60.000 børn indlagt i Danmark. Legeheltens mission er at hjælpe disse børn med at 

genfinde motivationen, lysten og glæden ved leg og bevægelse. 

Vi søger lige nu en Legehelt til vores faste team af Legehelte i Hovedstadsområdet, herunder Herlev 

Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Desuden kan der være vagter på Slagelse Sygehus, hvis det 

har interesse. 

Dit arbejde vil primært bestå af at udføre bevægelsesfyldte lege og aktiviteter med de indlagte børn, så 

deres tid på hospitalet bliver sjovere og mere aktiv. Det kan være at spille bold, løbe om kap, gå på 

forhindringsbaner og meget andet.  

Vi forventer 

- At du har en bachelor eller er kandidatstuderende i idræt, eller at du er færdiguddannet 

cand.scient. i idræt, ergoterapeut eller fysioterapeut.  

- At du er glad, energisk, udadvendt og kan fange opmærksomhed og vække tillid.  

- At du har en positiv, tålmodig, humørfyldt og opløftende tilgang til børnene.  

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

Vi tilbyder 

- Et spændende job, hvor du har en unik mulighed for at bringe smil, glæde, bevægelse og aktivitet 
ind i indlagte børns hverdag.  

- Et job, hvor du kan bringe dine faglige kompetencer i spil, og får masser af ansvar og indflydelse på 
de lege og aktiviteter, der planlægges for de indlagte børn. 

- Løbende sparring med vores øvrige Legehelte. 
 
Arbejdstider 
Vi forventer, at du som udgangspunkt kan arbejde 1-2 faste dage om ugen. Vi har Legehelte tirsdage, 

onsdage, torsdage og evt. lørdage. 

Om Legeheltene 

Legeheltene er et initiativ, startet af Børneulykkesfonden, som skal skabe en mere aktiv hverdag for 

hospitalsindlagte børn. Et aktivt liv er altafgørende for børns fysiske og kognitive udvikling, men også den 

mentale og sociale trivsel. Sygdomsramte børn er ofte en overset og særligt udsat gruppe, når det kommer 

til bevægelse. De indlagte børn er ofte sengeliggende og mere inaktive end andre børn, men deres behov 

for stimulerende aktiviteter er det samme, og derfor er Legeheltene på hospitalernes børneafsnit 

uvurderlige. 

Lyder det som noget for dig, så send en ansøgning til: marie@borneulykkesfonden.dk. Vi holder samtaler 

løbende, og tiltrædelsesdatoen er snarest muligt. For yderligere oplysninger kontakt venligst Marie Bødtker 

på + 45 30 37 85 10 
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