
 
 
 

 

Ved du noget om økonomi? 
- Bliv frivillig økonomi – og gældsrådgiver. 

 

 
Har du finansiel, juridisk eller socialfaglig baggrund og har du lyst til at gøre en forskel? 
Så bliv frivillig økonomi- og gældsrådgiver i Frivilligcenter Helsinge og hjælp borgere som har 
brug for en hjælpende hånd til at komme tilbage på ret kurs. 
 
Hvis man mister overblikket over sin økonomi og/eller kommer i gældsproblemer, kan det fylde 
rigtig meget, blive uoverskueligt, og man kan få brug for en hjælpende hånd.  
Sammen med andre kompetente og engagerede frivillige i Nordsjælland har du mulighed for at 
gøre en stor forskel, ved at hjælpe borgere med at få overblikket tilbage og komme tilbage på ret 
kurs. 
 
Frivilligcenter Helsinge søger løbende nye frivillige med økonomisk, juridisk eller socialfaglig 
baggrund, til at blive en del af vores økonomi- og gældsrådgivning. 

 
Er det noget for dig? 

- Kan du lave et budget? 

- Er du en ørn til at skabe økonomisk overblik? 

- Kan du forhandle med kreditorer – eller lære det? 

- Har du masser af sund fornuft og gåpåmod? 

- Er du tålmodig, imødekommende og forstående? 

- Har du en finansiel, økonomisk eller socialfaglig baggrund og/eller erfaring? 

- Kan du afse 2-4 timer om måneden? 

Som frivillig økonomisk rådgiver  
- Får du mulighed for at bruge din uddannelse og erfaring til at hjælpe andre som står i en 

svær situation. 

- Får du grundig introduktion og løbende opkvalificering. 

- Har du socialt netværk med andre rådgivere  

- Får du faglig sparring fra projektkonsulent i Frivilligcenter Helsingør. 

 

Kom til informationsmøde på Frivilligcentret, Vestergade 4, Helsinge mandag d. 31. maj kl. 17-
18.30. Har du spørgsmål, så kontakt Lisa Tange på mail: leder@frivilligcenter-helsinge.dk eller 
telefon: 21 32 23 48. 
 
Som Frivillige økonomi og gældsrådgiver forpligter man sig til at overholde et sæt etiske 
retningslinjer som skal sikre kvaliteten af rådgivningen og som gælder for alle frivillige økonomi- og 
gældsrådgivere i Danmark. 
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