Vi søger en afdelingsleder, idet vi udvider Herberget Alberta
Da vi laver en ny afdeling for unge hjemløse, søger vi en afdelingsleder, der bliver en del af
ledelsesteamet i Kirkens Korshær Sønderborg.
Brænder du for at være med til at gøre en forskel for udsatte unge? Har du ambitioner om at være
med til at præge dagligdagen og udviklingen i herberget? Så er det måske dig, vi søger.
Vi søger en afdelingsleder, der
 har relevant uddannelse og gerne med ledelseserfaring
 har erfaring med at arbejde relationsbaseret
 kan tænke og arbejde innovativt, fleksibelt og selvstændigt
 har gennemslagskraft og er beslutningsdygtig
 er psykisk robust og har humoristisk sans
 kan bevare overblikket i kaotiske situationer
 er omstillingsparat og fleksibel og god til at være tydelig og rummelig
 har erfaring med målgruppen
 er medlem af folkekirken
Vi tilbyder










en spændende og uforudsigelig hverdag i faste rammer
et udfordrende job, hvor små ting gør en forskel
arbejds- og personalefællesskab med de øvrige arbejdsgrene i Kirkens Korshær
mulighed for faglig og personlig udvikling
et godt arbejdsmiljø og ansvarsfulde kolleger og medarbejdere
fast supervision ved ekstern psykolog
stor frihed i tilrettelæggelse af eget arbejde
aflønning efter Kirkens Korshærs lønregulativ

Der er til stillingen tilknyttet en bagvagtsfunktion, som deles i ledelsesteamet. Ansøgere med
erfaring inden for området vil blive foretrukket.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Dorthe Lambertsen eller forstander Britt GaarnLarsen på tlf.7443 6137. Der henvises endvidere til www.sonderborg.kirkenskorshaer.dk
Skriftlig ansøgning med CV og relevante bilag sendes senest fredag den 2. marts 2018 kl. 12:00
til afdelingsleder@kksonderborg.dk
Ansættelsessamtaler foregår i uge 11 og 12.
Tiltrædelse den 1. maj 2018 eller snarest derefter.
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

