
Socialrådgiver søges til Settlementets Socialrådgivning og Retshjælp. 

Socialrådgivningen er en del af Settlementets Rådgivning, der tilbyder gratis og uvildig rådgivning til 
socialt udsatte. Udover socialrådgivning yder vi retshjælp 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. 

Vi møder de rådsøgende med respekt og har fokus på at øge deres mestring og selvstændighed, ved 
at give dem viden og redskaber til at handle på deres situation.  
Vi arbejder ud fra en personlig og professionel arbejdstilgang, hvor der udvises lydhørhed, empati, 
interesse og tillid.    
 
Det er vores målsætning at have en hurtig respons tid på alle henvendelser – også i travle perioder.  
Vi yder rådgivning pr. telefon og ved personlige møder. 
 
I rådgivningen er vi et lille medarbejderteam bestående af 1 jurist og 3 socialrådgivere. Derudover er 
der ca. 25 frivillige rådgivere, der kommer fast tre timer en gang om ugen. Stillingen indebærer en 
koordinatorfunktion for de frivillige og vi er altid en ansat tilstede sammen med de frivillige. 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.  

Konkrete arbejdsopgaver: 

• Egne rådgivningsforløb samt sagsbehandling 

• Mundtlig, skriftlig og telefonisk rådgivning 

• Daglig tilrettelæggelse af egen arbejdstid og arbejdsopgaver 

• Koordinator for de frivillige 

• Journalisering, dokumentation og statistik 

• Formidling og synliggørelse af socialrådgivningen 

• Deltagelse i supervision 

• Oplæg og undervisning i og udenfor huset 

 

Din profil: 

• Uddannet socialrådgiver gerne med flere års rådgivningserfaring 

• Gerne erfaring med koordination af frivillige 



• Solidt kendskab til social- og beskæftigelseslovgivningen 

• Gode kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt 

• Kan trives med en uforudsigelig arbejdsdag, hvor du har ansvaret for tilrettelæggelsen af 
opgaverne 

• Har overskud til at hjælpe andre med underskud 

• Energisk, udadvendt og rummelig 

• Åben overfor at arbejde med grænsesætning og ansvarsfordeling i relation til borgerne 

• Visionær i forhold til videreudvikling af tilbuddet 

Om Settlementet 

Rådgivningen er en afdeling af Settlementet, der har eksisteret siden 1911, med det formål at arbejde 
for og opkvalificere udsattes vilkår. Vi er en social organisation, der arbejder professionelt med 
inddragelse af civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vi er drevet af 
social indignation, fordi vi tror på at hvert menneske har unik værdi og et potentiale, der hver dag skal 
forløses gennem hjælp til selvhjælp.  

Praktiske informationer 

Stillingen er på 32 timer ugentlig med fast aftenvagt en gang om ugen. 

Ansøgningsfristen er 9. december 2019, og ansættelsessamtaler afholdes 12. og/eller 13. december 
2019. Jobstart forventes at ske 1. februar 2020. 
 
Løn i henhold til gældende bevilling. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Rådgivningschef Eva Tetzlaff tlf. 50599051 

Du kan også finde yderligere information på www.settlementet.dk  

Ansøgning og CV sendes til ansoegning@settlementet.dk 
Emnefeltet udfyldes: Socialrådgiver til Settlementets rådgivning 
 
 

http://www.settlementet.dk/
mailto:ansoegning@settlementet.dk

