
 
Frelsesarmeen Rodeløkka (Oslo slumstasjon) søker: 

Veileder (engasjement) 
 

 
Frelsesarmeen Rodeløkka (Oslo slumstasjon) er et lavterskel velferdssenter som skal betjene Oslos befolkning. Målgruppen er 

mennesker i en utfordrende livssituasjon, ofte er den preget av fattigdom. Vi tilbyr blant annet råd- og veiledning tilpasset situasjonen, 
matstøtte, kafédag, aktiviteter for voksne og ferietilbud for levekårsutsatte barnefamilier. For mer info, 

se www.frelsesarmeen.no/korps/rodelokka  

 
Informasjon om stillingen: 

• 100% stilling ut 2023, med mulighet for 
forlengelse 

• Ønsket umiddelbar oppstart 

 

Arbeidsoppgaver bl.a: 

• Tilby løsningsorienterte samtaler, basert på 
gjestens/brukerens situasjon 

• Praktisk miljøarbeid i forbindelse med jul, 
matutdelinger og kafédag. 

• Delta i praktisk gjennomføring av ferieturer for 
familier. 

• Bidra til å sette gjester i kontakt med rett instans, 
og følge opp sakene. 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø, med fokus på 
arbeidsglede og åpen kommunikasjon. 

• Tilrettelegge for og delta i faglig utvikling av 
tiltaket. 
 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning. 

• Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid. 

• Erfaring fra samtaler og arbeid med mennesker i 
levekårsutsatte situasjoner. 

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne. 
 

 

 Vi søker en person: 

• Som er ansvarsbevisst, fleksibel og engasjert.  

• Som er glad i mennesker og tåler hektiske 
perioder. 

• Som er løsningsorientert, liker å jobbe både 
selvstendig og i team. 

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og en 
ressursbasert tilnærming i møte med gjester. 
 

✓ Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet. 

✓ Den som ansettes må arbeide i samsvar med 
Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag. 

 

Vi tilbyr: 

• En spennende og variert stilling i et godt 
arbeidsmiljø. 

• Primært fast arbeidstid på dagtid 

• Fagdager og kurs 

• Lønn i henhold til Frelsesarmeens lønnssystem 
og tariffavtale 

• God pensjonsordning 
 

Spørsmål: 
kan rettes på hverdager til major og leder Irene 
Mathisen, tlf. 413 10 557 eller rådgiver Jonatan 
Lønnegreen, tlf. 938 64 697 

 

Tiltredelse: Løpende, etter avtale 

Søknadsfrist: 18.01.2023 

Søknad sendes til: 
irene.mathisen@frelsesarmeen.no  eller 
jonatan.lonnegreen@frelsesarmeen.no  
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