2 socialrådgivere à 25 timer/uge til Forælder Fondens kollegier
Om Forælder Fonden
Forælder Fonden er en privat organisation, som hjælper forældre, der er alene med deres børn.
Vi arbejder helhedsorienteret med kerneydelserne: rådgivning, midlertidige boliger, og forældrekollegier.
Vores mål er at styrke enlige forsørgeres vej til bolig, uddannelse, netværk og det gode forældreskab.
I Forælder Fonden arbejder både fagprofessionelle og frivillige.
Stærk faglighed og rådgivning, der gør en forskel
Forælder Fonden tilbyder rådgivnings- og samtaleforløb til vores målgruppe, med fokus på ligeværdighed,
empowerment og en anerkendende tilgang.
Vi ønsker at udvide vores rådgivningstilbud med to nye dygtige kolleger, som drømmer om at yde en
kvalificeret og professionel rådgivning, og som brænder for at gøre en forskel for studerende enlige
forældre og deres børn. I bliver en del af et team med andre socialrådgivere og sociale viceværter, som
bliver jeres nærmeste samarbejdspartnere.
På vores tre kollegier kommer I til at arbejde med rådgivning af enlige forældre inden for hele det sociale
område. Særligt rådgivning inden for familieretsområdet og forældreskab er hyppigt forekommende.
Rådgivningen foregår primært ude på kollegierne men også telefonisk og via mail.
Hvad ønsker vi?
Vi søger to fagligt stærke socialrådgivere med solid og bred erfaring inden for hele det sociale område,
gerne med vægt på familieretsområdet. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kan genkende dig selv i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring i arbejdet med børnefamilier og gerne erfaring i arbejdet med unge
Du har gerne erfaring med konflikthåndtering
Du er stærk på relationsdannelse
Du er fleksibel og indstillet på at have flere arbejdspladser (3 kollegier)
Du kan arbejde selvstændigt og bevare roen og overblikket i en hverdag præget af forskellige opgaver
Du har erfaring fra en NGO og fra krise-/traumeområdet
Du kan inspirere og medvirke til et godt arbejdsmiljø
Du har gerne kørekort og adgang til bil
Du er indstillet på at videreføre den metodiske tilgang, der er beskrevet for kollegietilbuddet
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Hvad tilbyder vi?
•
•
•
•
•
•

Et arbejde, hvor du aldrig er i tvivl om, at du gør en positiv forskel
En skøn målgruppe og et godt arbejdsmiljø
Erfarne, dygtige og engagerede kolleger, der vægter faglighed og etik højt
En organisation i udvikling
Et arbejde for en sag, der har stor samfundsmæssig betydning
Et arbejde, hvor du kommer til at bruge mange forskellige sider af dig selv og dine kompetencer

Som medarbejder i Forælder Fonden vil du opleve en høj grad af fleksibilitet og en kultur med frihed under
ansvar. Der er åbne døre og gennemsigtighed i arbejdet, og alle tager ansvar og står sammen om at nå de
opsatte mål. Forælder Fonden er en mindre organisation, hvor vi kerer os om hinanden, og hvor
ordentlighed, moral og respekt er kendetegnende.
Generelt
Begge stillinger er på 25 timer pr. uge med start hurtigst muligt. Der er tale om 1-årige ansættelser med
mulighed for forlængelse. Forælder Fonden er ikke lønførende, og løn fastsættes efter individuel
forhandling. Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kollegiekoordinator Susanne
W. Fabricius, tlf. 40490703, den 20. juli mellem kl. 10.00-14.00.
Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion eller
etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Ansøgningen
Send ansøgningen pr. mail til sf@foraelderfonden.dk Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentation for
uddannelse samt evt. referencer.
Ansøgningsfrist: 15. august 2021, kl. 23.59.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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