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Jurist søges til Settlementets Retshjælp 32 timer om ugen. 
 
Settlementets Retshjælp er en del af Settlementets Rådgivning, der tilbyder gratis rådgivning til 
socialt udsatte. Udover retshjælp yder vi socialrådgivning og gældsrådgivning. 
 
Den målgruppe, der opsøger rådgivningen, er typisk ml. 30-50 år. De fleste er udenfor 
arbejdsmarkedet og flere har fysiske eller psykiske udfordringer. Mange har komplekse 
problemstillinger af både juridisk, social og økonomisk karakter. 
 
I rådgivningen er vi et lille medarbejderteam bestående af 3 socialrådgivere og 1 jurist. Derudover 
er der ca. 30 frivillige rådgivere. Vi arbejder tæt sammen og sparrer med hinanden om de faglige 
problemstillinger og håndtering af disse, samt om de udfordringer der kan være i mødet med 
målgruppen. 
 
Det er et mål, at borgerne mødes med respekt og ligeværdighed, at rådgivningsforløbet tilpasses 
den enkelte, samt at det foregår i et samarbejde mellem den rådsøgende og rådgivningen. 
Borgeren skal have en konkret værdi ud af mødet med rådgivningen, så de går herfra med ny og 
konkret viden om, hvad de selv kan gøre for at ændre deres situation. 
 
Rådgivningen er en del af Settlementet, som har eksisteret siden 1911. Settlementet er en 
erhvervsdrivende fond, der bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder med udsatte 
borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vi skaber håb, netværk og uhomogene fællesskaber, og vi 
tror på, at alle har værdi og noget at bidrage med. 
 
Din profil: 
* Du er uddannet jurist. 
* Du har stærke juridiske og kommunikative kompetencer. 
* Du har interesse i – og gerne erfaring med, at arbejde med socialt udsatte. 
* Du har erfaring med socialret. 
* Du har erfaring med sagsbehandling. 
* Du kan trives med en uforudsigelig arbejdsdag, hvor du har ansvaret for tilrettelæggelsen af   
opgaverne i retshjælpen. 
* Du har overskud til at hjælpe andre med underskud. 
* Du er energisk, udadvendt og rummelig. 
* Du har visioner i forhold til udvikling af socialt arbejde. 
* Erfaring fra retshjælp er en fordel. 
 
Konkrete arbejdsopgaver: 
* Juridisk sagsbehandling. 
* Personlig rådgivning af borgere både telefonisk og ved møder. 
* Koordinator for de frivillige i retshjælpen. 
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* Journalisering, dokumentation og statistik. 
* Formidling og synliggørelse af retshjælpen. 
* Deltagelse i supervision. 
* Oplæg og undervisning. 
 
Praktiske informationer: 
 
Stillingen er på 32 timer ugentlig med fast aftenvagt en gang om ugen. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Rådgivningschef Eva Tetzlaff tlf. 5059 9051  
 
Du kan også finde yderligere information på www.settlementet.dk, eller du kan rekvirere 
Retshjælpens årsrapport 2017. 
 
Ansøgningsfristen er 7. januar 2019 kl. 12, ansættelsessamtaler afholdes 17. januar 2019. Jobstart 
forventes at ske 1. marts 2019. 
 
Lønnen er fastsat i forhold til den givne bevilling fra Civilstyrelsen. 
 
Ansøgning og CV sendes til job@settlementet.dk 
Emnefeltet udfyldes: Jurist til Settlementets Retshjælp 
 


