
 

 

 

Er du god til at tale i telefon med alle slags mennesker? Så er 
det dig, vi søger som telefonpasser til Ældretelefonen 
Kan du tale med alle slags mennesker, også hvis de er sårbare eller kede af 
det? Og har du mod på at arbejde i vores telefonsystem og med elektroniske 
tilmeldingsformularer? Har du tilmed faglig eller frivillig erfaring med socialt 
arbejde eller sårbare mennesker?  Så bliv frivillig telefonpasser på 
Ældretelefonen ca. 3 timer om ugen.  

Ældretelefonen tilbyder mennesker, der føler sig alene og savner selskab, at få en 
telefonven, som ringer med jævne mellemrum til en hyggelig snak. Til stor glæde for begge 
parter. Som telefonpasser er det din opgave at tage godt imod dem, der ringer for at blive 
telefonven og dem, som gerne vil have en telefonven. Du taler med hver enkelt og finder ud 
af, om det er et godt tilbud for dem, og registrerer dem i vores elektroniske 
tilmeldingsformular.  

Alle opgaver i forbindelse med Ældretelefonen løses ved computer, så du skal have adgang 
til en computer. Desuden skal du være tryg ved at arbejde i flere browser-vinduer på 
samme tid, og det er et krav, at du kan du håndtere mails og online formularer. Du skal 
downloade browseren Google Chrome samt have en god internetforbindelse. Du udfører 
opgaven hjemmefra.  

Du bliver selvfølgelig godt forberedt på opgaven 

Du kommer på introduktionskursus i Ældre Sagens sekretariat på Islands Brygge. På kurset 
introduceres du til opgaven og de systemer, du skal anvende. Det vil være en fordel, hvis du 
kan medbring en bærbar PC til kurset. 

Fleksible vagter, som du selv planlægger 

Dine vagter som telefonpasser ligger på hverdage i dagtimerne. Du har ca. en vagt om ugen 
og bestemmer selv løbende, om du vil have en telefonvagt fra kl. 9-12 eller 12-15. Vagterne 
er fleksible, og du booker selv hvilke dage og tidspunkter, der passer dig bedst, så opgaven 
er nem at passe ind i forhold til dine andre aktiviteter. 

Vi har brug for dig på Ældretelefonen 

Send en e-mail til os på telefonfrivillig@aeldresagen.dk med dine kontaktdata (navn, 
alder, adresse, e-mailadresse og telefonnummer). Skriv også et par linjer om dig selv og din 
baggrund, og hvorfor du gerne vil være frivillig telefonpasser på Ældretelefonen. Vi læser 
alle henvendelser og giver en tilbagemelding. Vi kontakter løbende relevante profiler til en 
uddybende samtale over telefonen.  

Har du spørgsmål til opgaven kan du kontakte udviklingskonsulent Christina Madsen på e-
mail: telefonfrivillig@aeldresagen.dk eller mobil: 29 66 69 40. 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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