
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte samt børn og 
unge i udsatte positioner, som gennem en kombination af Learning Camps og 
en mentorordning, vil styrke børnenes læring og livsduelighed og hjælpe dem 
videre mod at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Mentorordningen er 
afhængig af stabile, ressourcestærke voksne, som hjælper børnene med lektier et 
par timer om ugen. 

Derfor har vi brug for gode interviewfrivillige i hele landet, der kan være med til at 
finde de bedste mentorer til programmet. Opgaven består i at besøge og afholde 
samtaler med ansøgerne, før de bliver matchet med et barn i vores program.

Hvis du kan genkende dig selv i det følgende, har vi frivilligjobbet til dig:
 ¬ Du vil betegne dig selv om menneskekender.
 ¬ Du kan lide at møde nye mennesker.
 ¬ Du er god til at lytte og spørge ind.
 ¬ Du er en god formidler både på skrift og tale.
 ¬ Du kan se ud over egne holdninger og vurdere på et neutralt grundlag.
 ¬ Du har erfaring med at lave interviews med forskellige typer af mennesker.
 ¬ Du er struktureret og har sans for detaljer.
 ¬ Du har både arbejds- og livserfaring.
 ¬ Du har bil.

Til gengæld kan vi tilbyde dig:
 ¬ At blive del af en organisation, der gør et arbejde for nogle af landets mest  

udsatte børn og unge.
 ¬ Uddannelse i interviewarbejdet, så du bliver godt rustet til opgaven.
 ¬ Sparring og erfaringsudveksling med professionelle og erfarne interviewere.
 ¬ 5-15 samtaler om året i dit geografiske område.
 ¬ Dækning af transportudgifter i forbindelse med alle interviews.

Er du interesseret, så send en ansøgning via linket her.
Du kan læse mere om Lær for Livet på vores hjemmeside: www.laerforlivet.dk. 

Har du lyst til at være med til at sikre, at Lær for Livet får de 
bedst mulige mentorer til programmets anbragte samt børn 
og unge i udsatte positioner? Måske har du erfaring med at 
ansætte og interviewe personale? Så kan du blive en del af Lær 
for Livets interviewer-team.

BLIV INTERVIEWER 
I LÆR FOR LIVET

https://odoo.laerforlivet.dk/jobs/apply/interviewer-5
http://www.laerforlivet.dk

