Søger du et studierelevant arbejde,
hvor du gør en forskel for udsatte samfundsgrupper?
Så bliv frivillig Social Manager hos Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus
Som Social Manager bliver du tilknyttet Den Sociale Retshjælps Reception, hvor du vil få mulighed for at bistå
rådgiverne med klienternes sagsbehandling, samt hjælpe med forskellige administrative opgaver.
En Social Managers arbejdsopgaver indebærer:






Telefonisk, skriftlig og personlig rådgivning
Kontakt med klienters kreditorer og forskellige offentlige instanser såsom SKAT, Statsforvaltningen, kommuner,
forskellige klagenævn m.v.
Sagsbehandling, herunder oprettelse af klienter, screeninger, indhentning af klientdokumenter m.v.
Administrative opgaver såsom håndtering af post og mails, organisering af sagsmapper m.v.
Diverse ad hoc-opgaver såsom udarbejdelse og opdatering af FAQ’s og værktøjer til internt og eksternt brug.

I jobbet vil du blive mødt med mange socialretlige problematikker, der kræver din selvstændige stillingstagen, hvor du
har mulighed for professionel sparring med dine kolleger.
Vi tilbyder dig
Som Social Manager får du mulighed for at udbygge din viden og dine kompetencer inden for relevant lovgivning. Vi kan
yderligere tilbyde:




Et ungt og socialt arbejdsmiljø
Et berigende arbejde, hvor du hjælper udsatte borgere
Mulighed for at rykke direkte videre i vores Juridiske Rådgivning som Juridisk Manager, når du har færdiggjort
din bachelor.

Din profil
Du er jurastuderende / socialrådgiverstuderende på 3.-6. semester, kan arbejde fire timer ugentligt og har stærke
mundtlige og skriftlige formidlingsevner. Du forstår at afpasse din kommunikation efter modtageren, du er engageret og
har lyst til at gøre en forskel. Derudover er du ansvarsbevidst, forstår at prioritere dine arbejdsopgaver, møder på
arbejde i godt humør og er ikke bange for at opsøge egne arbejdsopgaver.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk. Samtaler
afholdes og ansættelser sker løbende.. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle
hverdage kl.09.00 – kl. 17.00 eller på ovennævnte mail. Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.

Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation, der siden 2007 har hjulpet
landets udsatte borgere med juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde
helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

