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Imødekommende og glade frivillige til FrivilligThy 

Vi søger frivillige til vores team af faste frivillige ved FrivilligThy. Som frivillig bliver du en del af det team, 
der giver en hjælpende hånd i hverdagen. Du er med til at skabe en god stemning omkring vores besøgende 
og løse lettere praktiske opgaver. 

 

Dine opgaver: 

 Besvarelse af telefon 

 Tage imod vores besøgende 

 Lave en god kande kaffe 

 Kopiering og andre mindre praktiske opgaver 

 Igangsætter af vores selvhjælpsgrupper 

Du bliver en del af et fælleskab med både frivillige og personale. Du får frihed til at sætte dit præg på dit 
frivillige arbejde. Har du andre opgaver, du gerne vil byde ind på, taler vi gerne om det. Vi tager godt imod 
dig, når du starter, og du bliver sat ind i FrivilligThys arbejde og dine opgaver ved opstart.  

 

Hvem er du:  

Du er formentlig bosat i lokalsamfundet, har tid og lyst til at give en ekstra hånd, og du kan lide at være 
omgivet af dedikeret og glade mennesker. Din alder er underordnet, men en vagt er typisk en dag eller 
timer i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00, så det er vigtigt, at du kan i dette tidsrum. Derudover forventer vi, at 
du er mødestabil, har et positivt menneskesyn og er god til at skabe relationer. 

 

Om FrivilligThy: 

FrivilligThy er både et frivilligcenter og selvhjælp. Frivilligcenteret formidler og støtter den frivillige indsats 
mellem foreninger, kommune og den enkelte borger. Selvhjælp er et gratis tilbud om både gruppesamtaler 
og individuelle samtaler. Det gør, at der kommer sårbare personer i huset, der ofte har brug for en ssamtale 
her og nu.  

 

Har det interesse eller har du nærmere spørgsmål så kontakt os gerne. 

Du kan læse mere om FrivilligThy og vores arbejde på www.FrivilligThy.dk. 


