Den Sociale Retshjælps Fond søger
Fagligt stærke og dialogorienteret jurister

Brænder du for at arbejde med udsatte samfundsgrupper? Så bliv frivillig juridisk
medarbejder hos Den Sociale Retshjælps Fond Horsens.
Stillingen
Som juridisk medarbejder vil dit primære arbejde være at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling på trin 1-3 til socialt
udsatte borgere eller borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.
Du vil ud over ansvaret for egne sager, fungerer som sparringspartner for de, der er tilknyttet den juridiske afdeling i Horsens.
Stillingen indebærer en række administrative arbejdsopgaver, herunder opdatering af interne arbejdsredskaber, samt
planlægning og afholdelse af personalemøder.
Alt i alt en bredt omfavnende stilling hvor både dine faglige og personlige kompetencer kommer i spil.
Den rigtige kandidat
 er uddannet cand.jur.
 har et bredt kendskab til det juridiske felt, gerne med kompetencer inden for social-, leje, og udlændingeret.
 har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
 erfaring med konkret juridisk sagsbehandling
 har kendskab til sagens gang i offentlig regi
 udadvendt og dialogorienteret


er fordomsfri og har forståelse for vores målgruppe

Vi kan tilbyde
 et arbejde, hvor du kommer til at beskæftige dig med en lang række juridiske områder såsom leje-, social-,
forvaltnings-, udlændinge-, forbruger-, arbejds-, familie- og sundhedsret


et arbejde, hvor du får stor indsigt i, hvordan offentlige institutioner og samfundet generelt agerer i forhold til den
udsatte borger



et varierende arbejde, hvor du hjælper samfundets svageste



et engageret, kvalificeret og ungt arbejdsmiljø.



et arbejde, hvor du får mulighed for at lære og lære fra dig

Praktisk information
Ansættelsesstarten vil være snarest mulig eller efter aftale.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudsnit og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk. Har du spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 9-17 eller på ovennævnte mail. Læs mere på
www.socialeretshjaelp.dk .

Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation der siden 2007 har hjulpet landets udsatte borgere med
juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen
for fri proces.

