Rådgiver med socialfaglig eller juridisk baggrund til Cøliakirådgivningen (2 timer
ugentligt)
Dansk Cøliaki Forening (DCF) søger en rådgiver med socialfaglig og/eller juridisk baggrund til to
timers ugentlig rådgivning i Cøliakirådgivningen. Der er tale om en projektstilling, der løber indtil udgangen af 2019 med mulighed for forlængelse til udgangen af 2020.
Om os
DCF er en medlemsbaseret patientorganisation for personer med cøliaki og deres pårørende og
andre med interesse for cøliaki. En af foreningens hovedopgaver er at informere om og udbrede
kendskabet til sygdommen og cøliakeres vilkår, herunder yde vejledning og rådgivning overfor relevante parter.
Cøliakirådgivningen
Cøliakirådgivningen er et gratis tilbud til alle med cøliaki og deres pårørende, fagpersoner der i sit
arbejde kommer i kontakt med cøliakere samt personer med faglig interesse for cøliaki. Rådgivningen har eksisteret siden 2017.
Cøliakirådgivningen tilbyder dels erfaringsbaseret vejledning af frivillige, som selv er berørt af cøliaki, dels specialiseret faglig rådgivning på cøliakiområdet. Det drejer sig om diætistfaglig, psykologfaglig og socialfaglig rådgivning.
Brugerne er i høj grad cøliakere eller forældre til børn med cøliaki, der søger råd om kost og ernæring, har spørgsmål til deres sociale og økonomiske rettigheder eller har behov for støtte til at leve
med en kronisk sygdom. Brugerne er også f.eks. ansatte på skoler, i børneinstitutioner, ældre- og
handicapinstitutioner, kantiner, restauranter osv. eller andre, der beskæftiger sig fagligt med cøliaki.
Stillingen
DCF søger en socialfaglig og/eller en juridisk rådgiver, der kan rådgive om problemstillinger som:

Patientrettigheder

Sociale ydelser, herunder merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste

Klagemuligheder i det sociale system og sundhedssystemet

Retten til uddannelse, f.eks. retten til at deltage i madkundskab i folkeskolen på lige fod med
andre

Konfliktløsning og kommunikation – i familier eller mellem familiemedlemmer og skole/institution
Udover den konkrete rådgiverfunktion kan der efter nærmere aftale blive tale om deltagelse i vejlederkurser eller undervisning af frivillige i DCF.
Om dig
Du er sandsynligvis uddannet socialrådgiver eller jurist med interesse for social- og sundhedsområdet, handicapområdet eller tilsvarende.
Derudover forventer vi, at du:

Viden om og/eller erfaring fra social/sundheds- og/eller handicapområdet

Har dokumenterede erfaringer indenfor rådgivning – gerne telefonrådgivning

Kan rumme og facilitere svære samtaler
Det vil være en fordel – men ikke et krav – at du har en grundlæggende viden om cøliaki og gerne
diabetes, stofskiftesygdomme mv. samt de udfordringer eller sociale barrierer, der kan være forbundet med at leve med cøliaki

DCF vil sørge for den nødvendige vidensopbygning mht. cøliaki, behandling af cøliaki og de udfordringer – socialt og ernæringsmæssigt – der kan være forbundet med at leve på en strengt glutenfri
diæt.
Vi tilbyder
Arbejdstiden er to timer ugentligt formentlig i tidsrummet kl. 18-20 på en fast ugedag (søndag-torsdag), som aftales mellem DCF og rådgiveren. Andre tidspunkter kan drøftes. Rådgiveren arbejder
som udgangspunkt hjemmefra og kan altså være bosiddende hvor som helst i Danmark. Det er en
forudsætning for rådgivningen, at rådgiveren kan sidde uforstyrret i de to timer, rådgivningen varer.
Rådgiveren må påregne, at der kan blive tale om deltagelse i/undervisning på kurser i beskedent
omfang (højst et par gange årligt).
Honoraret er på 566 kr. alt. inkl. pr. rådgivningstime. Honorar for evt. undervisning og lign. sker efter konkret aftale. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2019 med mulighed for forlængelse til
udgangen af 2020.
Vil du vide mere?
Læs mere om os, om cøliaki og om cøliakirådgivningen på vores hjemmeside coeliaki.dk eller kontakt projektleder Lena Fels på tlf. 2552 0834 eller sekretariatsleder Lisa Ahlgren på tlf. 2552 0835.
Ansøgning
I din ansøgning og dit CV, som maksimalt må fylde 2 sider i alt, bedes du redegøre for dine faglige
kvalifikationer i fht. den beskrevne rådgivningsfunktion. Vi holder løbende samtaler og ansætter, når
vi har fundet den rigtige kandidat til jobbet. Ansøgninger sendes til post@coeliaki.dk senest den 7.
februar 2019.

