Januar 2018

Settlementets Rådgivning søger flere frivillige socialrådgivere
og jurister
Socialrådgivere og jurister med overskud og styr på sociallovgivningen søges til
helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning af socialt udsatte
Rådgivningen er et tilbud i Settlementet på Vesterbro, som siden 1911 har udført socialt arbejde på
Vesterbro. Rådgivningen tilbyder retshjælp, socialrådgivning og gældsrådgivning til socialt udsatte. Vi
får dagligt henvendelser fra mennesker der ønsker vores hjælp og for at imødekomme dette søger vi
flere frivillige rådgivere.
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor frivillige socialrådgivere, bankrådgivere og jurister
arbejder sammen om at hjælpe mennesker der enten har problemer med gæld og den daglige økonomi
eller problemer af social og juridisk karakter.
Det får du som frivillig:
•
•
•
•
•
•

Rammen til at arbejde tværfagligt og tilrettelægge individuelle sagsforløb
Ligeværdige møder, hvor det at hjælpe den enkelte er i fokus
Stort ansvar og indflydelse på dine opgaver
Mulighed for at gøre en forskel – ofte en stor forskel
Et rart arbejdsmiljø med god introduktion og sociale arrangementer
Relevante faglige kurser og løbende faglig sparring

Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•

Er uddannet socialrådgiver eller jurist
Har lyst til at engagere dig og stille dine faglige kompetencer til rådighed
Har fokus på kontakt og kvalitet i rådgivningen af socialt udsatte
Har tålmodighed og evne til at skabe kontakt og tillid
Har mulighed for at bruge tre timer om ugen som frivillig
Har mulighed for at være tilknyttet rådgivningen i minimum 1 år

Settlementets Rådgivning er beliggende på Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V og har åbent
for rådgivningssamtaler mandag kl. 16.30-19.30, tirsdag og onsdag kl. 17-20. På nuværende tidspunkt
søger vi socialrådgivere til alle 3 teams.

Kontakt:
Rådgivningschef Eva Tetzlaff, mobil 5059 9051, eva.tetzlaff@settlementet.dk

Settlementet på Vesterbro er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder for socialt og
kulturelt ligeværd i samfundet, at alle ydes respekt uanset tanke og tro, udsatte borgeres rettigheder og behov, og at der også gennem
andre fællesskaber end arbejdsmarkedets sikres borgerne medleven i samfundets fællesskab. Se mere på www.settlementet.dk

