Vi søger frivillige økonomiske rådgivere til kriseramte mænd
Vil du være med til at gøre en forskel for mænd i krise? Og kan du med dine finansielle baggrund sikre en
pålidelig rådgivning for mænd med økonomiske problemer. Så er det måske dig vi leder efter som vores ny
frivillig i Mandecentret København.
Som frivillig hos Mandecentret gør du en konkret forskel for mænd, der står i en svær situation. Du bliver en del
af et fagligt og socialt fællesskab hos Mandecentret København. Du kommer i arbejdet som frivillig til at møde
mænd med forskellige baggrunde og livshistorier. Fælles for dem er, at de har brug for hjælp til at skabe
overblik over deres økonomi, lave en handleplan for f.eks. afbetaling af gæld og opsparing, for at kunne
komme videre med deres liv. Ingen dage i Mandecentret er ens. Du vil som frivillig udvikle dig både fagligt og
personligt. Samtidig vil din hjælp gøre en stor forskel for de gældsramte mænd.
Hvad skal du hjælpe os med?
I dag er det nemt at låne penge til forbrug. Også lån som man måske ikke har råd til at betale tilbage. Gæld
fylder meget hos mennesker, der ikke har økonomien til at betale de månedlige afdrag og samtidig have
penge til husleje og mad på bordet. For disse mennesker bliver gælden ofte altoverskyggende og kan påvirke
dagligdagen negativt.
Områder du kommer til at rådgive inden for:
•
•
•
•
•

Skabe overblik over mandens økonomi og gæld
Lægge budget og drøfte handlemuligheder
Udarbejde og vejlede om indgåelse af forlig og aftaler med kreditorer
Hjælpe med ansøger om gældssanering eller eftergivelse
Rådgive om mandens rettigheder på gældsområdet

Hvem er du?
Du skal have erfaring med budgetlægning, gældsrådgivning, skatteforhold og gerne med baggrund som
bankrådgiver, bogholder eller revisor eller være studerende på den sidste del af studiet indenfor økonomi. Du
er pålidelig, ansvarsbevidst og har lyst til at engagere dig i minimum et år.
Du bør besidde tålmodighed, menneskelig indsigt og gode kommunikative evner, da du vil have med
mennesker at gøre, som også har andre udfordringer end blot økonomiske problemer.
Hvad tilbyder vi?
Som frivillig hos Mandecentret får du en unik mulighed for at gøre en synlig forskel for mænd i krise, udvikle dig
fagligt og opnå et stort personligt udbytte af arbejdet med en spændende målgruppe.
Vi sætter meget stor pris på vores frivillige kræfter. Derfor er det også vigtigt for os at du bliver styrket og får
udfordret dine kompetencer. Du bliver en del af en gruppe af dygtige og kompetente medarbejdere og
frivillige. Vi er rigtigt dygtige til det vi gør, og vi vil meget gerne lære fra os.
Du vil modtage grundig oplæring og vi tilbyder løbende interne kurser. Vi tilbyder intern og ekstern supervision.
Ansøgningsproces
Ansøgningsfrist: Vi ansætter løbende.
Vil du høre mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Christian Fobian på
cf@mandecentret.dk eller tlf. 9189 8886.
Er du interesseret i at blive frivillig skal du sende en motiveret ansøgning til: cf@mandecentret.dk

