Er du vores nye frivillige ungementor i Roskilde, Faxe
eller på Stevns?
headspace Roskilde søger frivillige mentorer i alle aldre i både
Roskilde, Faxe & på Stevns til et projekt, der skal hjælpe unge, der
ikke er i job eller uddannelse.
Så er det lige dig vi mangler!
En alt for stor del af landets unge har på grund af udsathed eller sårbarhed svært ved at komme i
gang med en uddannelse eller ender med at droppe ud.
Et samarbejde mellem headspace Roskilde og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
skal gennem en mentorordning sikre, at så mange unge som muligt kommer i gang med en
uddannelse og får succes på skolebænken.
Vi forventer, at du kan bruge 8 timer om måneden på arbejdet som mentor, og at du derudover:
•
•
•
•
•

Er i uddannelse eller arbejde
Er god til at understøtte og (gen)opbygge den unges egen handlekraft
Kan hjælpe den unge til at hjælpe sig selv frem for at tage over
Kan arbejde selvstændigt
Er villige til at forpligte dig for et halvt år, så den unge ikke skal skifte mentor

•
•

Deltager i supervision og deler din tvivl og overvejelser med dine kolleger
Har mulighed for at deltage i den obligatoriske introweekend lørdag d.2. & søndag d.13.
marts 2019 begge dage kl.10-16.00 i Gentofte.

Som frivillig kommer du til at indgå i en-til-en støtte med den unge.
Din opgave bliver blandt andet at hjælpe den unge til at få struktur i sin hverdag og give den unge
én at tale med om hans/hendes bekymringer og udfordringer. Du vil derudover samarbejde med de
øvrige frivillige i headspace og med relevante kommunale aktører.
Du får endvidere mulighed for at udvikle dig fagligt gennem temaaftener, supervision og sparring
samt masse erfaring med rådgivning af unge.
Okay, det lyder ret fedt – hvad gør jeg nu?
Send en ansøgning & CV til Mette Holmgreen Truesen på mt@headspace.dk. Du er selvfølgelig også
altid velkommen til at kontakte Mette og høre nærmere på 53733012.
Læs mere om headspace på www.headspace.dk
headspace er et rådgivningstilbud, hvor unge gratis og anonymt kan få samtaler om problemer af
enhver slags. Intet problem er for stort eller småt. Og det foregår altid på de unges præmisser.
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