Rådgiver i headspace - Er du god til at tale unge?
Så er det lige dig vi mangler!
headspace Roskilde er et rådgivningscenter for unge. Her kan unge
gratis og anonymt få rådgivning om problemer af enhver slags.
Intet problem er for stort eller småt.
Er du under uddannelse indenfor f.eks. psykologi, pædagogik eller læser du til lærer, pædagog,
socialrådgiver eller sundhedsplejerske; så er headspace måske stedet for dig! Vi mangler nemlig
lige nu rådgivere, der har lyst til at rådgive unge i en hyggelig atmosfære.
headspace Roskilde er et nyt rådgivningscenter for unge. Her kan unge gratis og anonymt få
rådgivning om problemer af enhver slags. Intet problem er for stort eller småt.
Du kan være med til at gøre en forskel for en masse unge mennesker, som har brug for nogen at
tale med. Oven i hatten får du mulighed for at udvikle dig fagligt med undervisning, supervision fra
en bred vifte af fagligt stærke profiler, sparring efter hver vagt, en masse erfaring med rådgivning af
unge samt mulighed for at møde en djævlens masse skønne kolleger. Vi forventer, at du kan bruge
12 timer om måneden på arbejdet i headspace.
Så synes du at det kunne være spændende at:
•
•
•

Være med til at skabe en hyggelig og givende frivilligkultur
Være en del af at skabe et trygt og stabilt rådgivningstilbud for unge
Deltage i synlighedsaktiviteter: f.eks. oplæg på skoler og events i lokalområdet

Og kan du se dig selv:
•
•
•
•
•

Hjælpe unge på deres præmisser og møde dem i øjenhøjde
Være god til at lytte
Deltage i obligatorisk gruppesupervision
Dele dine tvivl med dine kollegaer
Har mulighed for at deltage i den obligatoriske introweekend lørdag d.2. & søndag d.3.
marts 2019 begge dage kl.10-16.00 i Gentofte samt en temadag om Krop, Kost & Motion
lørdag d.30. marts 2019 kl.10-16.00.

Okay, det lyder ret fedt – hvad gør jeg så nu?
Send en ansøgning samt CV til Mette Holmgreen Truesen på mt@headspace.dk senest d.23. februar
2019. Herefter vil vi invitere dig til en personlig samtale.
Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe for at høre nærmere.
Du kan læse meget mere om headspace og se vores åbningstider her www.headspace.dk/Roskilde
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