
Ledig 100 % fast stilling: 

Rådgiver i Kirkens SOS Trøndelag fra 1.september 
 

Dette er en stilling for deg som vil være med å utvikle og styrke en tjeneste som gjennom over 

40 år har vært til stede for mennesker som har det vanskelig, og som trenger noen å snakke 

med. Du vil dette fordi du ser verdien av den gode samtalen, kan motivere og inspirere folk til 

frivillig tjeneste, og ser muligheter i dine medarbeidere. Derfor ser du også verdien i 

veiledning, og tilretteleggelse for refleksjon over praksis. Du er klar over at Kirkens SOS sin 

synlighet er viktig for å rekruttere frivillige, og for å være aktuell for økonomisk støtte. Derfor 

trives du med utadrettet arbeid. Du er dynamisk og blir motivert av en allsidig arbeidshverdag 

med fokus på å utvikle vår tjeneste. 

 

Hovedoppgaver vil være: 
• Undervisning, veiledning og organisering av veiledningstjenesten 

• Oppfølging av veiledere og frivillige 

• Tilrettelegge og administrere samtale-tjenesten sammen med de andre ansatte 

• Rekruttering av nye frivillige medarbeidere  

• Markedsføre og synliggjøre Kirkens SOS i Trøndelag fylke 

• Bidra til å sikre og styrke relasjonen til økonomiske støttespillere  

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:  
• Minimum 3-årig relevant høyere utdannelse  

• Veiledningskompetanse og gode formidlingsevner  

• Evne til å arbeide strukturert, selvstendig, fleksibelt og kreativt  

• Interesse for frivillighet og strategisk utviklingsarbeid  

• IKT ferdigheter og kjennskap til bruk av sosiale medier 

• Evne til nettverks- og relasjonsbygging  

• Gode evner til samarbeid og kommunikasjon 

 
Den som ansettes må kunne bidra til å fremme Kirkens SOS sine verdier. 

Noe uregelmessig arbeidstid må påregnes. Menn oppfordres til å søke, av hensyn til 

kjønnsfordeling ved senteret. Lønn etter avtale. Innskuddsbasert pensjonsordning utover 

lovfestet ordning. 

 

Kirkens SOS Trøndelag er ett av 11 sentre i Kirkens SOS, Norges største døgnåpne anonyme 

samtaletjeneste på telefon og internett, med om lag 1000 frivillige og 40 ansatte. Kirkens SOS 

Trøndelag er lokalisert til Trondheim, og har 3 ansatte fordelt på 2,6 årsverk, og rundt 100 

frivillige medarbeidere. Krisetjenesten er en selvmordsforebyggende tjeneste som årlig 

besvarer i underkant av 200 000 henvendelser. Vi vil gi tid til, ha tro på og fremme håp for 

mennesker i krise. 

 

Oppstart snarest mulig etter 01.09.2020. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder Bodil Slørdal tlf 40242472,  

eller generalsekretær Leif Jarle Theis tlf 91713217. 

 

Søknad med referanser sendes via FINN.no: 
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=181853762 eller på epost til 

bodil.slordal@kirkens-sos.no innen 5.juli 2020. 
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