DIVERSITY WORKS SØGER FAGLIG STÆRK SOCIALRÅDGIVER TIL VORES RÅDGIVNINGSTEAM
En kerneopgave i Diversity Works er at yde professionel, uvildig og gratis rådgivning til minoritetsetniske
danskere i udsatte livspositioner. Vi tilbyder både kollektiv rådgivning og en-til-en socialrådgivning, juridisk
rådgivning og økonomisk rådgivning. Rådgivningen spænder bredt og over mange lovgivninger, og derfor søger vi
nu en faglig stærk socialrådgiver, der med indsigt og erfaring har lyst til både at udvikle og sætte sit præg på vores
rådgivningstilbud og på vores organisation som helhed.
OM STILLINGEN
Din primære arbejdsopgave er at rådgive, vejlede og støtte de mennesker, der opsøger rådgivningen, og som ofte
har mange komplekse udfordringer. Rådgivningerne rækker vidt, fx brobygning til det offentlige, dårlig økonomi,
boligudfordringer, opholdstilladelse og vold i nære relationer.
Som rådgiver i Diversity Works får du mulighed for at bestride en spændende stilling med ansvar og udfordringer
i en organisation, der stiller skarpt på det enkelte menneskes behov og udvikling, og hvor vi hver dag arbejder for
at skabe positive forandringer for det enkelte menneske.
OM DIG

Du er socialrådgiver og har bred viden om reformer og lovgivning på social-, udlændinge- og
beskæftigelsesområdet

Du har praktisk erfaring med målgruppen og taler gerne arabisk, somalisk eller andre sprog end dansk

Du har erfaring med motivationsarbejde med fokus på udvikling og ressourcer

Du har stærke vejlederevner og er vant til at have praktikanter og forestå sidemandsoplæring

Du er robust, tydelig og anerkendende i forhold til rådsøgende, samarbejdspartnere og kolleger

Du arbejder selvstændigt og struktureret – også i en mangfoldig hverdag
DU FÅR

masser af muligheder for at sætte din faglighed i spil og udvikle vores rådgivning

mulighed for at kvalitetssikre rådgivningen og gennemgå forestående akkrediteringsproces

faglig intern sparring og ekstern supervision

en faglig stærk, mangfoldig, udviklende arbejdsplads med masser af gode kolleger – og verdens bedste
frokostordning
TILTRÆDELSE, ARBEJDSTID OG ARBEJDSSTED
Den faste stilling ønskes besat snarest muligt. Den ugentlige arbejdstid er 37 t/u., der ligger inden for CENTRETs
åbningstider. Primære arbejdssted: Blågårdsgade 4, 2200 Kbh N.
ANSØGNING, FRIST & SAMTALER
Ansøgningen inkl. CV i samlet dokument sendes til sls@diversityworks.dk senest d. 21. juni 2022. Samtaler
afholdes i uge 26.
YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt netværksleder Susannah L. Sønderlund tlf. 2074 3639 / sls@diversityworks.dk

Diversity Works er en af Danmarks ældste NGO’er for minoritetsetniske danskere, og blev etableret som Indvandrer
Kvindecentret i 1982. I dag udgøres Diversity Works af tre enheder; CENTRET i Blågårdsgade, der er fundamentet for
organisationen, og som danner rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for
minoritetsetniske børn, unge og voksne. ALLIANCEN, der er vores nationale partnerskabsnetværk for minoritetsetniske
foreninger og VIRKSOMHEDEN, der udgøres af den socialøkonomiske café- og cateringvirksomhed Send Flere Krydderier.
Læs mere på www.diversityworks.dk

