Er du økonomistuderende og søger praktisk erfaring?
Så bliv frivillig Gældsmanager hos Den Sociale Retshjælps Fond i København.
Som frivillig Gældsmanager bliver du tilknyttet Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, hvor du vil være med til at
hjælpe vores klienter ud af en negativ gældsspiral og sikre dem mere stabilitet i hverdagen. I jobbet vil du blive mødt
med mange forskellige gældsproblematikker, der kræver en selvstændig stillingtagen, og stort personligt ansvar med
mulighed for sparring.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.
 Telefonisk, skriftlig og personlig rådgivning
 Varetagelse af klienters interesser i form af kreditorhåndtering
 Selvstændigt ansvar for sagsbehandling af klientens problemstillinger, herunder screeninger,
overbliksdannelse, udarbejdelse af handleplan, budgetlægning, budgetoptimering, forhandling af
afdragsordninger m.v.
 Ad hoc-opgaver, herunder udarbejdelse af FAQ’s og værktøjer til intern og ekstern brug
 Mulighed for at deltage i rejseholdsbesøg på kriminalforsorgens pensioner og fængsler.
Din profil
Du studerer finansøkonom, finansbachelor, Oecon., HA(jur.)/merc.(jur.), HA/merc., jur, soc. og har bestået 3. semester
på bacheloruddannelsen, eller at du er merc.aud. på 1.-4. semester. Du skal kunne være her 4-8 timer ugentligt.
Vi forventer yderligere, at du:
 Er selvstændig, mødestabil og forstår at prioritere dine arbejdsopgaver.
 Er faglig stærk og brænder for at anvende din teoretiske viden i praksis.
 Har stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner og forstår at tilpasse din kommunikation til modtageren.
 Er udadvendt og kan lide at arbejde med mennesker samt gøre en forskel.
 Er engageret og parat til at påtage dig det store ansvar, det er at rådgive folk omkring deres økonomi.
Vi tilbyder dig
 Praktisk erfaring med gældsrådgivning og sagsbehandling af egne klienter.
 Et ungt og socialt arbejdsmiljø.
 Et internt undervisningsforløb, der giver dig forudsætningerne for at arbejde med gældsproblematikker.
 Mulighed for at styrke dit professionelle netværk, optimere dit CV, samt evt. praktikforløb.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til kbh@socialeretshjaelp.dk. Samtaler og ansættelser
sker løbende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 (Tryk 2 for KBH) alle hverdage
kl. 09 – 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.

