
Partelefonen søger lønnet frivilligkoordinator op til 5 timer ugentligt til 
Danmarks første gratis telefonrådgivningstilbud for par 
 
Vil du være en del af Partelefonen – Danmarks første gratis telefonrådgivningslinje for par? Vil du 
hjælpe med at skabe større tryghed og trivsel hos par som både lønnet koordinator og frivillig? 
 
Vi søger en lønnet koordinator op til 5 timer om ugen til at hjælpe med koordineringen af de 
frivillige på Partelefonen. Som lønnet koordinator skal du udover de 5 timer kunne indgå i frivillig 
gruppen og rådgive par på vagter 4 timer hver anden uge.  
Dette er således en delt stilling som lønnet koordinator og frivillig rådgiver med rig mulighed for at 
blive en vigtig del af Partelefonen. 
 
Partelefonen er et nyt projekt under Center for Familieudvikling, hvor du vil blive en del af 
pilotfasen sammen med en nyansat gruppe af frivillige. 
Det er tanken lige nu, at Partelefonen åbner d. 25/5, 2020, med følgende åbningstider: Mandag, 
kl. 15-18, tirsdag kl. 9-12 og torsdag 19-22. 
 
På Center for Familieudvikling arbejder vi for at skabe tryghed og trivsel i nære relationer ud fra 
devisen ’en håndsrækning til de voksne – er en gave til børnene’. Partelefonens primære 
målgruppe er par med børn under 18 år, der oplever vanskeligheder i deres parrelation. 
 
Vi tilbyder dig… 

• Mulighed for et job i pilotfasen af et nyopstartet projekt, hvor du har god mulighed for at 
influere på den videre udvikling af Partelefonen 

• Et meningsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for par 

• Erfaring med koordineringsarbejde på et nyopstartet projekt inden for parområdet 

• Supervision og løbende faglig udvikling i forbindelse med det frivillige arbejde 

• Et stærkt fagligt fællesskab med base i Center for Familieudvikling 

• Udtalelse efter 12 måneders ansættelse 
 
Du vil skulle varetage… 

• Løbende koordinering med de frivillige, f.eks. ved daglig drift, sygdom osv.  

• Løbende kontakt til de frivillige ved spørgsmål, drift etc.  

• Løbende rekruttering i samarbejde med psykologerne på Projekt Partelefonen 

• Være med til at skabe gode rammer for et godt socialt fællesskab og et trygt udviklende 
miljø i vores frivilligteam 

• Løbende koordinering og indkøb af forplejning, materialer etc.  

• En vagt som frivillig 4 timer hver anden uge 
 

Din profil: 

• Du har en faglig interesse i parforholdets psykologi og er motiveret for at styrke tryghed og 
trivsel  



• Du er psykolog, psykologistuderende på sidste del af psykologistudiet eller har en relevant 
faglig uddannelse fra Center for Familieudvikling eller svarende dertil. 

• Du er struktureret, systematisk, har overblik, er fleksibel og motiveres af skiftende opgaver 

• Som frivillig rådgiver er du empatisk, nysgerrig, i stand til at lytte og stille spørgsmål og 
samtidig ’tør’ du rådgive, når der er behov for dette. 

 
Vi forventer, at du… 

• Har lyst til at være koordinator i et nyopstartet projekt med mulighed for løbende udvikling 
af dine arbejdsopgaver i projektet. 

• Har erfaring med frivilligt arbejde og er god til at skabe gode relationer. 

• Kan deltage i et obligatorisk frivilligt 2-dages uddannelsesseminar d. 11-12. maj 2020 kl. 9-
16 begge dage. 

• Deltager i løbende frivillig supervision, faglige møder etc. 

• Har en fast frivilligvagt hver 2. uge af 4 timers varighed. Frivillige møder 30 min. før 
telefonen åbner til forvagt, og bliver 30 min. efter til eftervagt.  

• Har lyst til at engagere dig i Partelefonen i minimum 1 år. 
 
 
Vil du være med? 
Så send motiveret ansøgning og CV til psykolog Lærke Nathalie Krogsgaard på 
lnk@familieudvikling.dk senest d. 25. februar 2020. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har 
spørgsmål.  

Vi forventer, at samtaler afholdes d. 5. marts 2020. 
Opstart i stillingen vil være i midten af maj. 
 
Læs mere om partelefonen på https://www.familieudvikling.dk/parforhold/partelefonen/. 
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