
   

 

 

 

Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder til Parkinsonforeningen (barselsvikariat) 

 
Har du lyst til at arbejde i en dynamisk patientforening, som gør en forskel for mennesker med Parkinsons 

sygdom og de pårørende? I Danmark lever 12.000 mennesker med parkinson. Hertil kommer de mange 

pårørende, som også påvirkes af sygdommen. Parkinsonforeningen har 11.000 medlemmer og vi arbejder 

hver dag for at sikre mennesker med parkinson og pårørende de bedst mulige livsvilkår. 

 

Vi arbejder med informationsvirksomhed, rådgivning, rehabiliterings- og træningstilbud, kurser, 

netværksdannelse, forskningsstøtte, politisk interessevaretagelse og medlemsservice. 

 

Vores socialrådgiver og udviklingsmedarbejder skal på barsel fra påske. Vi søger derfor en vikar, der kan 

varetage nogle af vores kollegas vigtige opgaver. Det drejer sig om: Telefonisk rådgivning af vores 

medlemmer 8 timer ugentligt, opgaver i forhold til kursusplanlægning og afvikling, undervisning, 

projektledelse samt medlemshenvendelser. 

 

Vi søger: 

 Uddannet socialrådgiver, gerne med en akademisk overbygning 

 Med mindst et par års erfaring som socialrådgiver 

 Gerne med kendskab til arbejde i en patientforening eller lignende 

 Gode samarbejds- og kommunikationsevner 

 Stor selvstændighed i sit arbejde. 

 

Vi tilbyder: 

 Spændende og meningsfulde opgaver 

 Et super godt fagligt miljø i en patientforening 

 Gode og dedikerede kollegaer, der er vant til at sparre med hinanden 

 En varieret og til tider travl hverdag 

 En fuldtidsstilling med fleksible arbejdstider. 

 

Barselsvikaren vil have arbejdssted i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup (15 min. i tog fra 

Hovedbanegården). Huset er røgfrit. Ansættelsen er fra 1. april 2022 til 9. december 2022 med mulighed 

for forlængelse. Hvis du vil høre mere, så kontakt direktør, Astrid Blom, på ab@parkinson.dk eller telefon 

60726313 eller socialrådgiver og udviklingsmedarbejder, Lea Munk Staugaard, på lms@parkinson.dk eller 

telefon 36350230. 

 

Er du interesseret, så send en ansøgning og dit CV til Astrid Blom ab@parkinson.dk snarest muligt, senest 

28. januar kl. 12. Samtaler holder vi 7. februar. 

 

Du kan læse mere om Parkinsonforeningen på www.parkinson.dk.  
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