
SETTLEMENTETS RÅDGIVNING SØGER FLERE FRIVILLIGE SOCIALRÅDGIVERE OG JURISTER 

Socialrådgivere og jurister med overskud og styr på sociallovgivningen søges 8l helhedsorienteret og 
tværfaglig rådgivning af socialt udsa<e 

Rådgivningen er et 8lbud i Se<lementet på Vesterbro, som siden 1911 har udført socialt arbejde på
Vesterbro. Rådgivningen 8lbyder retshjælp, socialrådgivning og gældsrådgivning 8l socialt udsa<e. Vi 
får dagligt henvendelser fra mennesker der ønsker vores hjælp og for at imødekomme de<e 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. 

Se<lementets Rådgivning er beliggende på Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V og har åbent
for rådgivningssamtaler 8rsdag og onsdag kl. 17-20. På nuværende 8dspunkt søger vi rådgivere 8l 
begge teams. 

KONTAKT: 

Rådgivningschef Eva Tetzlaff, mobil 5059 9051, eva.tetzlaff@se<lementet.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 
'lre4elægge 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 – oCe 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 uddannet socialrådgiver eller jurist 
• Er studerende og min. på 2. år eller er i 

gang med en kandidatuddannelse eller 
lign. 

• overbygning 
• Har lyst 'l at engagere dig og s'lle dine 

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

rådgivningen af socialt udsa4e 
• 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 'lkny4et 

rådgivningen i minimum 1 år 


