Bliv frivillig i Psykiatrifondens Rådgivning
Psykiatrifondens Rådgivning rekrutterer lige nu fagligt kvalificerede frivillige, der kan yde kompetent
og empatisk rådgivning til mennesker med psykiske problemer og deres pårørende via telefon, chat
og brevkasse.
Din profil
• du har faglig baggrund som f.eks. læge, sygeplejerske, socialrådgiver, psykoterapeut eller
psykolog eller er under uddannelse hertil. Har du praktisk erfaring fra området er det et plus.
• du er i stand til at lytte og stille spørgsmål og du ”tør” rådgive, når der er brug for dette.
• du er empatisk, engageret og ansvarsbevidst.
• du har både livserfaring og faglig ballast at trække på.
Du får
• et meningsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for tusindvis af mennesker.
• erfaring med rådgivningsarbejde og psykisk sygdom.
• psykiatridage, temaaftener, supervision, kurser og mulighed for videreuddannelse som
psykiatrivejleder.
• certifikater, samt udtalelse efter 12 måneders ansættelse.
• et stærkt fagligt og socialt fællesskab i en veletableret organisation.
Vi forventer, at du
• er engageret og vil være med til at værne om vores hyggelige atmosfære og faglige fællesskab
• deltager i supervision, temadage og fællesmøder m.m.
• som udgangspunkt kan tage 3-4 vagter om måneden Psykiatrifondens kontor i København NV.
• kan være rådgiver i minimum 18 måneder.
Vil du være med?
Så send din ansøgning og CV til Susanne Wibroe på sw@psykiatrifonden.dk senest d. 14. marts. Hvis
du har yderligere spørgsmål kan du skrive til samme mail eller ringe på telefon 29 63 38 58. Vi holder
samtaler løbende.
Der er et obligatorisk introduktionsforløb fordelt på 3 dage, der ligger:
•
•
•

søndag d. 18. april kl. 9-15
mandag d. 19. april kl. 17-21
dato meldes ud senere

Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom
og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. Psykiatrifondens
Rådgivning er et gratis tilbud til borgere med psykisk sygdom og deres pårørende.
Læs mere på www.psykiatrifonden.dk

