
 

Er du vild med sikker sex? 

Condomeriet i Randers Sundhedscenter søger frivillige rådgivere til butikken. 

Vi søger udadvendte og fordomsfri frivillige rådgivere i næsten alle aldre, der kan tale om sex og kondomer 
uden at rødme. Hvis du ikke i forvejen har erfaring med at rådgive om kondomer og sikker sex, sørger vi for, 
at du får en grundig oplæring. 
 
Kunderne i Condomeriet er primært unge, men der kommer også ”voksne”, som har brug for råd og hjælp. 
Man kan få hjælp til at vælge det rette kondom, størrelse, anvendelse, form osv.  
 
Som frivillig rådgiver kommer du til at hjælpe mennesker godt på vej på følsomme områder som sex og 
kærlighed. Konkret foregår rådgivningen til kunderne i vores butik i Randers Sundhedscenter på Thors 
Bakke. 

 
 
Opgaverne bliver: 

 At rådgive kunder om kondomer, sikker sex, forebyggelse af kønssygdomme osv. 

 Sælge kondomer 

 At bidrage til at udvikle butikken og dens sortiment 

 At indgå aktivt i netværket omkring Condomeriet med andre frivillige og Randers Kommunes 
sexologiske rådgiver 

Vi forventer, at du kan hjælpe med at holde butikken åbent 4-6 timer om måneden. 
 

 
 
 
 
 
 



Derudover forestiller vis os, at:  

 Du er minimum 20 år og moden nok til at have en god fornemmelse for andre mennesker, og at du 
kan lide at snakke med dem om følsomme emner 

 Du er klar til at indgå i en ansvarlig og fordomsfri dialog om seksualitet, prævention og seksuelt 
overførte sygdomme 

 Du er opsøgende, selvstændig og stabil 

 Du kan holde på en hemmelighed! Du har naturligvis tavshedspligt i Condomeriet 
 

Du får: 

 Erfaring med at rådgive andre mennesker 

 Erfaring med at udvikle et koncept som Condomeriet 

 Godt netværk med andre frivillige og ansatte i Randers Sundhedscenter 

 Skriftlig bekræftelse/udtalelse på, at du er frivillig i Condomeriet 
 
Kontakt: 
Janni Watson, sexologisk rådgiver, 5156 2224, janni.watson@randers.dk. 
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