
 

Frivillige socialrådgiver og studerende søges 

til anonym rådgivning  
 

Er du nysgerrig på, hvordan rollen som socialrådgiver/-formidler udspiller sig konkret? Og vil du gerne 

hjælpe borgere, der er kørt fast i det kommunale system eller borgere der har brug for rådgivning uden 

frygt for, hvad der dokumenteres eller for hvordan det har indflydelse på deres eksisterende sag?  

Så har du muligheden hos os i Caritas’ Åben Rådgivning. Samtidig vil du også få praktisk erfaring og 

oplæring i rollen som rådgiver. Hos os kommer borgere med mange forskellige baggrund med spørgsmål 

omkring deres rettigheder, med behov for konkrete råd om børnesager, pension, økonomi mm eller med 

behov for hjælp ift. kontakten med det kommunale.  

Vi vægter, at der er tid og mulighed for at fordybe sig i den enkelte sag, og at borgere skal kunne søge 

rådgivning om enten stort eller småt. 

 

Hvad kan du forvente som frivillig? 

• Som frivillig bliver du en del af et fagligt fællesskab med andre frivillige. Vi afholder møder, hvor 

faglige emner drøftes og deles og du har mulighed for at deltage i relevante kurser og supervision. 

• En grundig introduktion, hvor du i starten vil sidde sammen med en anden rådgiver indtil du føler 

dig sikker på at varetage dine egne samtaler.  

• Et socialt fællesskab på tværs af centerets aktiviteter. Vi afholder sociale events og socialfaglige 

arrangementer på tværs af Caritas Center Stenosgades forskellige frivilliggrupper og -aktiviteter 

• En udtalelse efter min. 4 måneders engagement i rådgivningen og et fagligt bidrag til dit CV 

 

Hvad forventer vi af dig? 

• At du er i gang med uddannelsen som socialrådgiver/socialformidler  

• At du kan tage minimum en vagt om måneden samt at du deltager i de obligatoriske frivillige- og 

planlægningsmøder. De faste vagter ligger om onsdagen fra kl. 17-19.30 

• At du søger hjælp hos dine kollegaer, hvis der opstår et spørgsmål eller en problematik, som du 

ikke kan svare på  

• At du er åben og har et positivt menneskesyn samt at du er villig til fordomsfrit at hjælpe dem der 

henvender sig 

 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap. 

Skriv gerne en kort ansøgning og vedhæft CV. 

Har du spørgsmål eller vil du gerne høre mere, så kontakt venligst den ansvarlige leder af rådgivningen Bent 

Stelsberg på: bent.stelsberg@gmail.com  

Se også mere omkring den Åbne Rådgivning her: https://caritas.dk/aaben-raadgivning/  

mailto:bent.stelsberg@gmail.com
https://caritas.dk/aaben-raadgivning/

