Beskæftigelsesmentor

Mestrer du at skabe relationer? Er du psykisk- og fysisk robust? Motiveres
du af den udførende del af beskæftigelsesindsatsen? ………så er det måske
lige dig vi mangler!
Mentrust ApS søger en ny beskæftigelsesmentor til vores afdeling i Rebild Kommune, med kontor
i Støvring.
Vi har travlt og søger derfor en ny kollega, som kan understøtte vores del af
beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune.
Vores forventninger
Vi søger en mentor med massivt kendskab til beskæftigelsindsatsen, som har styrke og
robusthed, både fysisk og psykisk, til at arbejde selvstændigt med en målgruppe med svære
og komplekse problemstillinger.
Din opgave vil være defineret af jobcenterets socialrådgivere, som du vil have et tæt
samarbejde med. Samtidig vil den udførende og største opgave være ”alene i marken”. Du vil
møde borgeren på dennes hjemmeadresse, ligesom du opsøgende skal skabe praktikpladser,
løntilskudsjob, ordinære job eller anspore borgeren til uddannelse.
Vi dokumenterer og måler vores resultater, hvorfor der vil være krav til skriftlige
statusrapporter af høj kvalitet.
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver og gerne med nogle års erfaring fra arbejdet i et
jobcenter, samt at du motiveres i den udførende rolle som mentor. Samtidig skal du forvente
at skulle varetage myndighedsopgaver efter behov.
Du er løsningsorienteret og mestrer motivations- og relationsarbejde på et højt niveau, med
stort fokus på at nå de opstillede mål.
Du er omstillingsparat og formår at holde mange bolde i luften og ikke mindst at gribe dem i
rette tid og retning.
Du skal være villig til at benytte egen bil i arbejdet, mod kørselsgodtgørelse.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i Støvring. Vi er et team på tre
kolleger, hvor den uformelle omgangstone, i den til tider hektiske hverdag, afspejler vores
humør og drive.
Vi arbejder målrettet for vækst af virksomheden, som vi har store forventninger til i 2017
såvel som på længere sigt. Derfor vil du også være en aktiv medspiller i udformningen af de
rammer, som skal tegne virksomheden fremover.
Vi tilbyder supervision og kurser for rette vedkommende.
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Du vil opleve stor frihed under ansvar. Du planlægger selv din dag indenfor en arbejdstid på
gennemsnitlig 37 timer om ugen i tidsrummet 07:00 – 17:00.
Om Mentrust
Mentrust er et mindre anden aktør firma, som tilbyder mentorstøtte til personer på
overførselsindkomst gennem jobcentrene. Vi løser primært de mest komplekse opgaver, hvor
der er tale om personer med store udfordringer såvel i privat, som i arbejdsliv. Disse personer
kræver støtte til bl.a. at komme igennem udredningsforløb ved fx psykiatri, misbrugscentre ol.
Målgruppen er personer i fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og sygedagpenge,
samt opgaver indenfor unge- og integrationsområdet.
Læs mere på vores hjemmeside www.mentrust.dk
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 25. maj 2017 kl. 12.00. Samtaler
forventes afholdt mandag og tirsdag den 29.-30. maj.
Spørgsmål kan rettes til ejer Søren Møller Christiansen på telefon 22939060 eller mail
smc@mentrust.dk
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt andre relevante bilag sendes til: job@mentrust.dk
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