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Stillingsopslag – Husalf i Valby 
Stilling som husalf på DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut i Valby til 
besættelse september/oktober 2018. Stillingen er på ca. 10-15 timer om måneden.  

DFTI har siden 2010 arbejdet med videreuddannelse, kurser og konsulentydelser 
til kommuner og offentlige institutioner inden for familierådgivning, 
familieterapi, supervision, relationskompetence, samarbejde og 
personaleudvikling.  

DFTI har egne lokaler i Trekronergade i Valby og på Yrsavej i Åbyhøj. Stillingen 
som husalf er ledig i Trekronergade i Valby. Administrationen er på Yrsavej i 
Åbyhøj, og stillingen er derfor meget selvstændig og meget af arbejdet foregår 
alene. Der vil dog være både studerende og undervisere i huset, når der er 
undervisning.  

Dine arbejdsopgaver: 

Arbejdet er meget selvstændigt og varieret. Arbejdet består bl.a. af rengøring, 
oprydning, lettere papirarbejde og administration, blomstervanding, indkøb, 
opvask og hjælp ved afholdelse af møder, receptioner, foredrag og andre 
arrangementer. Det er nødvendigt, at du både er i stand til og kan lide at skrue en 
skrue i og bruge en malerpensel.  

Om dig: 

Det er vigtig for os, at du formår at skabe en hyggelig og positiv atmosfære både 
blandt kollegaer og studerende og at det, at skabe en hyggelig stemning er vigtigt 
for dig. 
Du kan lide at arbejde alene, men til tider med tilstedeværelse af både kollegaer og 
studerende. 
Du er meget fleksibel mht. arbejdstider, da dette kan forekomme både dag, aften 
og weekend. Det er pga. indkøb (både store og små) et krav, at du har kørekort og 
adgang til bil.  

For nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte administrationschef 
Anne Juhl, Hun kan kontaktes på anne.juhl@dfti.dk eller på tlf. 7217 0765. 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.dfti.dk.  

Ansøgningen skal sendes til anne.juhl@dfti.dk 
Vi skal have din ansøgning senest den 27. august og der vil blive afholdt samtaler 
den 3. september.  

For information om DFTI´s privatlivspolitik: www.dfti.dk/om-

dfti/privatlivspolitik.  


