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VIRKSOMHEDEN 
Quick Care er en dynamisk konsulentvirksomhed, der  udvikler og 

leverer beskæftigelsesrettede forløb til kommuner og virksomheder. Vi 

er markedsledende på området og samarbejder med  mere end 

halvdelen af landets kommuner. Vi beskæftiger en bred palette af 

fagligheder - fysioterapeuter, psykologer, virksomhedskonsulenter, 

kostvejledere mfl. - ca. 250 i alt. Alle vores  borgerforløb er individuelt 

tilrettelagt, dialogstyrede og har til hensigt at bringe borgeren fra 

offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. 
 

 

Læs mere om virksomheden på www.quickcare.dk. 
 

 

STILLINGEN 
Vi søger en udadvendt mentor til vores  ambitiøse team i Svendborg,  
som har et naturligt drive i samarbejdet med  den unge, jobcenter og 
uddannelsesteder. Der er tale om en fast stilling til besættelse snarest muligt 
på 30-37  timer om ugen. 

 

 

Dit primære fokus er at yde støtte, motivere og hjælpe den  enkelte 

unge med  at skabe struktur i sin hverdag. Den primære målgruppe er 

unge på kontanthjælp og uden tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet. 
 

 

Gennem en håndholdt indsats hjælper du den unge til at kunne mestre 

sit liv med  de udfordringer der  måtte være. Du skal kunne opstille 

kort- og langsigtede udviklingsmål sammen med  den unge og 

udarbejde brugbart skriftligt statusmateriale til jobcentret. Du vil have 

et tæt samarbejde med  sagsbehandlere og skal derfor være 

serviceminded og fleksibel. 
 

 

Du vil indgå i en tværfaglig indsats, hvor du sammen med  vores 

fysioterapeuter, undervisere virksomhedskonsulenter og psykologer 

samarbejder med  borgerens sagsbehandler om det  fælles mål at få 

støttet og hjulpet den unge i gang med uddannelse eller til 

selvforsørgelse. Som mentor vil du have den personlige kontakt til den 

unge. 
 

 

DINE OPGAVER 
√        Planlægge og skabe struktur i hverdagen for borgeren f.eks. 

økonomi, myndighedskontakt, kontakt til sundshedsvæsenet og 

netværk 

√ Motivationsskabende samtaler i forhold til hverdagsmestring og 

formål med  Quick Care-forløbet 

√ Afdække job- og uddannelsesmuligheder ud fra borgerens 

individuelle kompetencer og barrierer 

√ Støtte op om fremmøde i Quick Care eller behandlings forløb 

√ Virksomhedsbesøg som  opfølgning på praktikforløb herunder 

efterværn 

√        Netværkspleje 

√        Tæt samarbejde med  jobcentrets sagsbehandlere 

√        Skriftlig afrapportering til sagsbehandler 

VI FORVENTER,  AT DU 
√        har erfaring med  mentorfunktionen og målgruppen 

√        brænder for at hjælpe andre 

√        har stor  drive og arbejder målrettet 

√        er god til at skabe relationer og tillid 

√ er en god menneskekender med  en anerkendende tilgang og 

kan arbejde sammen med  mange faggrupper og håndtere 

borgere, der  har det  både fysisk og psykisk svært 

√        kan yde kvalificeret sparring ift. CV og ansøgninger 

√        har naturligt flair for IT 

√        er omstillingsparat og fleksibel ift. arbejdsopgaver og arbejdstid 

√ har gode skriftlige egenskaber og kan formulere dig kort og 

præcist 

√ kan arbejde selvstændigt, kan strukturere din egen dag og have 

mange bolde i luften 

√        er en god teamplayer og har let ved at samarbejde 

√        er bekendt med  lokalområdet i Svendborg 

√        kan benytte egen bil til arbejdsopgaven 
 

 

Hvis du er uddannet social(faglig) mentor, kan det  være en fordel, men 

det  er ingen  betingelse. 
 

 

VI TILBYDER 
En aktiv og social arbejdsplads med  dygtige kollegaer, som  udgør et 

dynamisk tværfagligt team, hvor viljen til at gøre  en forskel er en af de 

bærende værdier. 
 

 

Et fleksibelt og varierende arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med  frihed 

under ansvar i en omskiftelig hverdag. 
 
 
 
 
 

ANSØGNING OG KONTAKT 
 

Hvis du  har spørgsmål til ovennævnte, er du  velkommen til 

at kontakte: 

Afdelingsleder  Michael Guldbæk  29878382            

Mellemleder  Lotte H. Andersen  29878692 
 

 

Ansøgning bedes sendt på mail til adm@quickcare.dk 

mærket ”Mentor Svendborg” 

Ansøgningsfrist: Den  1. A u g u s t  2017.  

Jobsamtaler afholdes løbende 

http://www.quickcare.dk/

