
 

Caritas Danmark søger frivillige job-rådgivere 
 

 

Har du tid og lyst til at hjælpe mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet tættere på 

deres mål? 

Caritas job-inklusion er et nystartet projekt, der tilbyder rådgivning indenfor jobsøgning, CV-

forbedring og ansøgninger – med det formål at hjælpe udsatte migranter tætter på 

arbejdsmarkedet. Rådgivningen er gratis og kræver ikke tidsbestilling. Rådgivningen drives af 

frivillige, der bidrager med deres tid og kompetencer – gerne min. en vagt om måneden. 

Rådgivningen er åben for alle, der oplever udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet 

som migrant – og som ønsker at få hjælp til at skifte retning, forbedre jobsøgning, blive bedre 

klædt på til jobsamtaler m.m. 

Rådgivningen har åbent for fremmøde to dage om ugen – tirsdag og fredag i tidsrummet 11-17. 

Rådgivningen er beliggende centralt i København, tæt på Hovedbanegården med både let adgang 

for frivillige og brugere. Brugere kan komme ind fra gaden eller booke en tid til rådgivning 

forudgående. Det vil blive muligt at tilbyde online rådgivning som supplement til den fysiske 

rådgivning. 

Vi søger frivillige med nogle af følgende kompetencer: 

- viden og erfaring fra HR-området, eller 

- viden og erfaring fra fagforeningsarbejde, eller  

- rekruttering af medarbejdere eller beskæftigelsesområdet 

Vi søger frivillige, der: 

- ønsker at sikre at migranters rettigheder bliver mødt 

- kan identificere sig med Caritas Danmarks værdier  

- har lyst til at gøre en forskel 

- gerne taler forskellige sprog, så vi kan sikre bedst mulig rådgivning – men samtidig er det 

en fordel, hvis du taler dansk til husbehov 

Projektet er organiseret under Caritas Danmark og samarbejder med Caritas’ øvrige nationale 

indsatser samt med andre organisationer, der arbejder med målgruppen. Den daglige drift sikres 

af en styregruppe, der har det praktiske ansvar for projektets udførsel samt dokumentation og 



evaluering. Det forventede tidsforbrug anslås til fem timer månedligt ved en vagt om måneden 

plus frivilligmøder og opkvalificering. 

Projektet er en del af en helhedsorienteret indsats overfor arbejdsmigranter, der også kommer til 

at tilbyde kurser, sprogundervisning, jobmesse m.m. 

Det er et krav for at blive frivillig, at kunne indhente en ren straffeattest at give tilsagn til 

indhentelse af børneattest, at være opmærksom på at rådgivningen er belagt med tavshedspligt 

samt at kunne skrive under på Caritas Danmarks politikker.  Alle frivillige indgår en frivilligkontrakt 

med projektet. 

 

Din ansøgning skal indeholde:  

• Dine kontaktoplysninger 

• Motivation og interesse for at arbejdet med socialt udsatte migranter 

• Din uddannelse og erfaring – herunder dit CV 

• Mulighed for at tage vagter 

Ønsker du at få mere information eller at ansøge om frivilligstillingen, så skriv til 

klinik@caritas.dk 

 

Vi ser frem til at høre fra dig!  
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