
SETTLEMENTETS RÅDGIVNING SØGER FLERE FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVERE 

Rådgivningen er et ,lbud i Se1lementet på Vesterbro, som siden 1911 har udført socialt arbejde på
Vesterbro. Rådgivningen ,lbyder gældsrådgivning, socialrådgivning og retshjælp ,l socialt udsa1e og 
er et samlet ,lbud. Vi får dagligt henvendelser fra mennesker der ønsker vores hjælp, og for at 
imødekomme de1e 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. Som frivillig bankrådgiver vil du typisk hjælpe 
med overblik i form af budget og gældsoversigt, kontakt mellem skyldner og kreditor, forebyggelse af 
ny gældsætning mv. 

Se1lementets Rådgivning er beliggende på Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V og har åbent
for rådgivningssamtaler ,rsdag kl. 17–20 og onsdag kl. 15.30-18 samt 17-20. På nuværende ,dspunkt 
søger vi rådgivere ,l alle teams. Du kan læse mere om Rådgivningen og ydelserne på vores 
hjemmeside: h1ps://se1lementet.dk/radgivningen/.

KONTAKT: 

Rådgivningschef Eva Tetzlaff, mobil 5059 9051, eva.tetzlaff@se1lementet.dk

I Se%lementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.
Vi har over 100 års erfaring og skaber nye håb hver eneste dag. Vi rådgiver og stø%er. Vi lø?er i flok. Alle er med i fællesskabet.

DET FÅR DU SOM FRIVILLIG: 

• Rammen ,l at arbejde tværfagligt og 
,lre1elægge 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 – oZe 
en stor forskel 

• Et rart arbejdsmiljø med god 
introduk,on og sociale arrangementer 

• Relevante faglige kurser og løbende 
faglig sparring 

VI FORVENTER, AT DU:

• Er bankrådgiver
• Eller har en anden økonomisk/finansiel 

uddannelse 
• Har lyst ,l at engagere dig og s,lle dine 

faglige kompetencer ,l rådighed
• Har fokus på kontakt og kvalitet i 

rådgivningen af socialt udsa1e 
• Har tålmodighed og evne ,l at skabe 

kontakt og ,llid 
• Har mulighed for at bruge tre ,mer om 

ugen som frivillig 
• Har mulighed for at være ,lkny1et 

Rådgivningen i minimum 1 år 

https://settlementet.dk/radgivningen/

