Kirkens Korshær i Odense søger en Handyman
Vi søger en rummelig og social medarbejder med en stærk håndværksmæssig baggrund.

Jobbet









Reparation og vedligeholdelse af ejendomme samt af materiel og udstyr
Hjælpe til i butikkerne og varmestuen ved ombygninger
Ansvar for diverse opgaver omkring varme, el, reparation og vedligeholdelse
Ansvar for håndværksopgaver på ejendomme
Sørge for vedligeholdelse og pasning af udenomsarealerne.
Holde fokus på optimering af processer og minimering af omkostninger
Transportopgaver
Forefaldende opgaver.

Nogle opgaver løser du selvstændigt, andre opgaver i meget tæt samarbejde med frivillige
medarbejdere og nogle gange sammen med varmestuens brugere.
Er du den rette person?






Du tager gerne ansvar for at få dagen og samarbejdet til at fungere
Du er udadvendt og trives med at kunne arbejde alene og sammen med mange mennesker
Du har sandsynligvis en håndværksmæssig baggrund, eller du kommer fra en lignende stilling
og har teknisk og praktisk snilde
Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret med sans for at kunne prioritere og se,
hvad der er brug for at gøre
Du skal have kørekort til alm. bil.

Er du den rette kandidat, kan du se frem til






Ansættelse pr. 1. april 2018
Et selvstændigt og alsidigt job med mange forskellige opgaver
Arbejdstid primært på hverdage i dagtimer
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, der kan være mulighed for mindre reduktion
Løn efter Kirkens Korshærs regulativ.

Vil du vide mere
Læs om vores sted på www.kkodense.dk, hvor du også kan læse stillingsbeskrivelsen.
Kom til informationsmøde mandag den 5. februar kl. 19:00 i Kirkens Korshærs Varmestue,
Nørregade 48 i Odense C, hvor Korshærsleder Kaj Skjølstrup vil give en orientering om jobbet og
svare på spørgsmål.
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Kan du se dig selv i disse opgaver
Så send os en motiveret ansøgning med CV inden mandag den 19. februar kl. 9:00 på e-mail:
kkostilling@gmail.com

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 23. februar.

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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