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Odense 6. december 2021 

 
Søger leder for Retshjælpen Fyn  
 

Da vores nuværende daglige leder af Retshjælpen Fyn inden længe går på pension, 
søger vi en dygtig og engageret afløser til deltids-stillingen. 

Hvem er Retshjælpen Fyn  
Retshjælpen Vollsmose blev etableret i maj 2014 ud fra et ønske, om at hjælpe de 

mindre ressourcestærke borgergrupper. Retshjælpen blev startet af den nuværende 

leder, Jørgen Peter Holst Christensen, ud fra princippet om ”ret og pligt” - at borgere 
skal gøre deres pligt og kunne opnå deres ret. Borgere med behov skal kunne få gratis 
retshjælp af en rådgiver, der møder den enkelte i øjenhøjde. Aktiviteterne drives på tilskud 

fra statens retshjælpspulje efter retsplejeloven § 324 formidlet af Civilstyrelsen.    
 

Retshjælpen er en selvejende forening med ca. 25-35 jurastuderende 

medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand. Retshjælpen har en bredt funderet 
bestyrelse. Den daglige drift varetages af en Leder med hjælp fra en administrativ 
medarbejder. Retshjælpens rådgivere er jurastuderende fra Syddansk Universitet, 
SDU, med forskellige juridiske faginteresser og lyst til at bruge dem i praksis. Formålet 
er at give borgerne mulighed for gratis hjælp og svar på juridiske spørgsmål. 
Retshjælpen styrker retssikkerheden i bydelen, fremmer integrationen og bibringer 
målgruppen af borgere indsigt i egne rettigheder og pligter. 
 
Retshjælpen Fyn udvidede i 2019 med en afdeling i Svendborg. Det er en ambition at 
kunne dække hele Fyn og øerne inden for en årrække. Bestyrelsen og lederen 
arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer for mål, indsatser prioriteringer 
og innovation.  

 

Retshjælpen behandler 1.600 henvendelser årligt og behandler 200-250 sager. Hver 
enkelt henvendelse bliver registreret og kategoriseret.  

Stillingens indhold 
Lederen af Retshjælpen Fyn er den primære muskel i retshjælpen og 
omdrejningspunktet for drift og udvikling. En administrativ medarbejder understøtter. 
Lederen deltager i alle foreningens bestyrelsesmøder - og refererer til formanden for 
bestyrelsen. Lederen sikrer, at retshjælpen drives i overensstemmelse med 
Civilstyrelsens rammer for retshjælpsordninger. Lederen skal desuden være ansigtet 
udadtil mod partnerskaber og i opbygning af relationer.  
 
Retshjælpen ønsker at være tilgængelig for så mange borgere som muligt på Fyn og 
øerne på en tillidsfuld og tryg måde. Lederstillingen kræver vilje, energi og kreativitet 
til at udvikle og nuancere tilgang og metoder i respekt for fagligheden. 
De frivillige studerende yder forpligtende rådgivning til borgerne. Et væsentligt 
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fokusområde for lederen er derfor supervision af de studerendes sagsbehandling 
samt personaleledelse med blik for rekruttering og fastholdelse under de vilkår, der i 
en retshjælp med frivillig og ulønnet arbejdskraft. 
 

Væsentlige arbejdsopgaver og ansvarsområder i den daglige drift: 
• Daglig ledelse af to kontorer og supervision af sagsstyring for de studerende.  
• Udvikling og fremdrift af igangværende projekter og indsatser.  
• Budgetlægning/opfølgning og regnskab i samarbejde med revisionsvirksomhed  
• Kvalitetssikring af de jurastuderendes rådgivning 
• Ansøgninger og dialog til Civilstyrelsen og diverse fonde 
• Dialog og sparring med eksterne interessenter og aktører fx Justitia med henblik 

på den nationale udvikling af retshjælpsordninger.  
• Dialog og relations opbygning til kommuner og forvaltninger 
• Årsberetning og bestyrelsesmøder herunder dagsordener 

 

Du tilbydes 
En spændende og udfordrende stilling på et område i udvikling. Gode muligheder for 
at præge retshjælpsområdet, skabe relationer og være talerør udadtil. Store 
frihedsgrader i valg af indsats- og fokusområder udadtil. En bredt funderet bestyrelse, 
der støtter dig i arbejdet. Desuden vil den nyligt oprettede støtteforening, 
Retshjælpen Fyns Venner, med aktører fra det offentlige, fra organisationer og fra 
erhvervslivet være en ekstra løftestang til udvikling og konkrete indsatser. 

Vi forestiller os at: 
Du er cand. jur og har solid erfaring. Du har relevant juridisk baggrund fra den offentlige 
eller private sektor. Du har et godt drive og er robust også på den lange bane. Du har 
udsyn og samfundssind og ønsker at arbejde med fx NGO´er fordi du ser, det gør en 
forskel. Du har lyst og evne til at lede unge jurastuderende og sikre kvalitet i rådgivningen.  

 

Ansættelsesforhold: 

Stillingen er lønnet med et af Civilstyrelsens fastlagt timeantal på 18 timer pr. uge. 
Timeløn er 340 kr. + feriepenge. Der må i perioder påregnes merarbejdstid fx eksterne 
møder. Arbejdstider følger retshjælpens normale åbningstid på hverdage fra kl. 13-17. 
Retshjælpen er nedlukket i ferieperioder.  
 

I overensstemmelse med Funktionærlovens vilkår tilbyder vi en prøveperiode, hvor 
stillingen kan ses an. Vi har p.t. ikke fastsat en endelig tidsfrist for ansøgning, men har 
løbende samtaler og ansætter, når den rette kandidat er fundet.  

 

Hvis du vil vide mere 
Så kontakt leder for Retshjælpen Fyn Jørgen Peter Holst Christensen (+45 4048 2078), 
eller Bestyrelsesformand Søren Dollerup (+45 2281 4121) for yderligere information om 
stillingen. 
 

Det praktiske 
Vi afholder løbende samtaler og ansætter når vi har rette kandidat. 
 
Send din ansøgning samt andre relevante dokumenter til sdo@willaume.eu – mrk. ”Leder 
for Retshjælpen Fyn”  
https://www.retshjaelpenfyn.dk/ 

https://www.retshjaelpenfyn.dk/

