
   

 

Brænder du for at hjælpe og rådgive par? Bliv frivillig hos Center for 
Familieudviklings telefonrådgivning for par ♥ 
 
Vil du være en del af Partelefonen – Danmarks største gratis telefonrådgivningslinje for 
par? Vil du hjælpe med at skabe større tryghed og trivsel hos par som frivillig? 
 
Partelefonen er et gratis telefonrådgivningstilbud for par. Vi åbnede for de første opkald i 
september 2020 og skal nu udvide med en ekstra åbningsdag pr. uge og søger derfor nye 
frivillige til vores team af frivillige telefonrådgivere. 
 
Det er planen lige nu, at Partelefonen fra sommeren 2021 vil have åbent mandag kl. 15-
18, tirsdag kl. 12-15, onsdag 12-15 og torsdag 15-18. 
 
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, men alle par er velkomne til at ringe ind. 
 
Vi får på Partelefonen opkald om mange forskelligartede tematikker som for eksempel 
kærlighed (f.eks.manglende gnist, mere venner end kærester), tryghed (tillid, svigt), 
kommunikationsudfordringer (mange konflikter, diskussioner), sex (initiativ, intimitet, 
tiltrukket af en anden) og svær forsoning m.m. 
 
Vi tilbyder dig… 

• Mulighed for et job som frivillig i et spændende projekt i fortsat udvikling, hvor du 
har god mulighed for at influere på den videre udvikling af Partelefonen. 

• Et spændende og givende arbejde med rådgivning af par i et større team af 
frivillige. 

• To dages obligatorisk uddannelse d. 22. og 23. juni 2021 ved erfarne psykologer fra 
Center for Familieudvikling, hvor du bliver klædt på til at sidde i 
telefonrådgivningen bl.a. ud fra viden om par, samtaler og telefonrådgivning. 

• Løbende supervision og temadage. 
• Du bliver en del af et fast vagtteam. Du vil have én frivilligvagt af 4 timers varighed 

på en fast ugedag hver 2. uge, fx hver anden tirsdag 11.30-15.30. 
• Et stærkt fagligt fællesskab med base i Center for Familieudvikling i hjertet af 

København 

 
Din profil: 

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

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

• Du er empatisk, nysgerrig, ansvarsbevidst og imødekommende. 
• Du har faglig viden at trække på – eller har lyst til og ønsker at lære nyt inden for 

parområdet. 
• Du er i stand til at lytte og stille spørgsmål, og samtidig ’tør’ du rådgive, når der er 

behov for dette. 



Vi forventer at du… 
• Kan deltage i et obligatorisk frivilligt 2-dages uddannelsesseminar d. 22. og 23. juni

2021 kl. 9-16 begge dage.
• Deltager i løbende supervision, temadage mm.
• Har en fast vagt hver 2. uge af 4 timers varighed. Frivillige møder 30 min. før

telefonen åbner til forvagt, og bliver 30 min. efter til eftervagt. Det er primært
tirsdagens vagt 12-15, vi mangler frivillige til.

• Har lyst til at engagere dig i Partelefonen i minimum 1 år.

Vil du være med? 
Vil du være frivillig hos Partelefonen, så send motiveret ansøgning og CV til Camilla og 
Sarah på praktikant@familieudvikling.dk 
Du er også velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til frivilligarbejdet. 

Ansøg senest 16/5 2021. 

Samtaler afholdes d. 27/5 og 28/5 2021. 

Du kan læse mere om Partelefonen på www.partelefonen.dk. 

Vi håber at høre fra dig! 
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