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Er du vores nye socialkonsulent 

Det Grønlandske Hus søger en socialkonsulent, som er god til at skabe relationer til borgerne såvel 
som til samarbejdspartnere. Derudover skal du være god til at kommunikere både i skrift og tale.  

Det Grønlandske Hus er et kultur- og medborgerhus for grønlændere og Grønlandsinteresserede øst 
for Storebælt.  

Det er en stilling på 37 timer om ugen. 

Huset har 3 hovedafdelinger 
▪ Det sociale rådgivningskontor
▪ Kultur- og informationsafdelingen
▪ Uddannelsesvejledningen

Rådgivningskontorets arbejdsopgaver 

▪ Konsulentvirksomhed i forhold til danske og grønlandske myndigheder
▪ Åben rådgivning
▪ Kontakt til grønlandske og danske myndigheder.
▪ Udgående arbejde
▪ Projektarbejde

Ønskede kompetencer og erfaring 

▪ Socialfaglig mellemlang uddannelse (eller tilsvarende) – f.eks. socialrådgiver,
socialpædagog eller lignende

▪ Er du dobbeltsproget grønlandsk/ dansk såvel skriftligt som mundtlig,
vil det være et fortrin.

▪ Stærk samarbejdspartner internt såvel som eksternt
▪ Vant til at arbejde selvstændigt
▪ Kendskab til lovgivning og sociale tiltag – regionalt og nationalt
▪ God til at se muligheder
▪ God erfaring med konsulentarbejde og personlig betjening af borgere

Løn- og ansættelsesvilkår 
I henhold til overenskomst mellem Kalaallit Illuutaat og Dansk Social-
rågiverforening/SL 

Arbejdssted 
Primært i eller fra huset i Løvstræde. 
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Tjenesterejser 
Der er et udvidet samarbejde mellem De Grønlandske Huse i Danmark, 
hvorfor der kan være tale om enkelte rejsedage. 

Ansættelsesprocedure 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 8. Ansættelsesudvalget 
består af direktør, souschef og 2 medarbejdere. 

Vil du vide mere om stillingen, kontakt: Leise Johnsen på telefon: +45 
2989 5300 

Ansøgning, CV og andre relevante bilag skal sendes senest d. 10. 
februar 2020 kl:12.00 dansk tid til: aj@sumut.dk 

Hvis du er interesseret i at læse mere om os, kan du besøge 
vores hjemmeside på: www.sumut.dk  

Efter gældende regler slettes ansøgningen efter ansættelsesprocessen. 

København, den 16. januar 2020 

Leise Johnsen 
Pisortaq - Direktør 
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