Afdelingsleder
Kirkens Korshær, Aarhus
Kirkens Korshær søger afdelingsleder til vores Døgnvarmestue i Aarhus med tiltrædelse 1. april 2018 eller
efter aftale.
Døgnvarmestuen har åbent 24/7 og vi har omkring 250 brugerbesøg i døgnet. Der er i alt 40 ansatte (30
årsværk) samt 40 frivillige. Døgnvarmestuen er placeret i samme organisatoriske enhed som den
grønlandske varmestue Naapiffik, Stofindtagelsesrummet samt et natherberg p.t under etablering. Du
refererer til lederen af disse samlede tilbud.
Døgnvarmestuen er en central del af Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus og her tager vi imod mennesker i
en sårbar situation. Vi møder disse mennesker med omsorg, nærvær og respekt, idet det er vores
grundholdning, at hvert menneske er unikt og har værdi, uafhængigt af dets egne præstationer og formåen.
Vi søger en engageret person, der har en solid faglig baggrund fra arbejde med mennesker, og som kan gå
forrest i både personaleledelse og metodeudvikling af det sociale arbejde, i respekt for den værende kultur.
Vi forventer at vores nye afdelingsleder


har en socialfaglig baggrund minimum på bachelorniveau som pædagog, socialrådgiver, diakon el.lign.



hvis du har praktisk erfaring med og teoretisk viden om personaleledelse, vil det være en fordel



har solidt kendskab til arbejde med målgruppen



har kendskab til og erfaring med metodisk arbejde med socialt udsatte



kan rumme misbrugere, psykisk syge, hjemløse og andre mennesker i såvel almindelig dagligdag som
i akut krise



kan gå forrest i personaleledelsen og egenhændigt varetage MUS-samtaler og andet



kan planlægge dagligdagen i Døgnvarmestuen sammen med ansatte og frivillige medarbejdere



indgår i samarbejdet med husets ledelse og de øvrige afdelinger i Kirkens Korshær i Aarhus



kan indgå som spillende træner i det daglige arbejde i Døgnvarmestuen



er indstillet på at skulle arbejde enkelte weekender og helligdage



deltager i møder, kurser og arrangementer, både internt og eksternt



er ”ambassadør” for Kirkens Korshærs arbejde



kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn og er medlem af folkekirken.

Vi tilbyder vores nye afdelingsleder


et udfordrende job med stor selvbestemmelse og frihed



tæt kontakt med en spændende brugergruppe



mulighed for faglig og personlig udvikling



gode kollegaer og et godt arbejdsklima



løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ.
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Ansøgningsfrist mandag den 12. februar 2018 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 8.
Ansøgning mærket ”AFD.LEDER” sendes på e-mail til aarhus@kirkenskorshaer.dk
Yderligere oplysninger fås hos leder af varmestuerne i Aarhus Anders Stagis, tlf. 2237 3702, eller
korshærsleder for Aarhus arbejdet Niels Bjørnø, tlf. 3046 3043.

Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og
genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og
kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store
værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk.
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