Kirkens Korshærs Herberg i København søger ny afdelingsleder til vores
Natcafé
Kirkens Korshærs Herberg er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns
kommune. Kirkens Korshærs Herberg driver et herberg og en natcafé iht. §110, samt et botilbud iht.
§108 i Lov om social service.
Kirkens Korshærs Herberg i København har en lang historik på hjemløseområdet.
Om Natcaféen
Natcaféen er en todelt funktion, der består i at skabe trygge rammer for overnatning for mænd og
kvinder, der udover hjemløshed også har andre sociale problemstillinger, så som misbrug og psykiske
lidelser. De overnattende bliver tilbudt en seng i en sovesal, eller en madras i herbergets café.
Relationsarbejde, konfliktforebyggelse og -håndtering, praktiske opgaver, samt samtaler og
dokumentation præger i høj grad nattetimerne fra åbningstiden om aftenen til om morgenen. Når
dagfunktionen tager over og de overnattende brugere bliver vækket, består opgaverne, udover de
ovennævnte, især i den brobyggende funktion, mellem brugerne og det omgivende samfund og sociale
system. Natcaféen har et godt samarbejde med andre aktører på området, alt fra NGO´s til kommunale
myndighedspersoner og psykiatri, der med deres gadeplansmedarbejdere også kommer i huset.
Natcaféen har plads til 30 overnattende, men brugergruppen er betydeligt større.
Om jobbet
Som natcafé-leder vil du have ansvar for en engageret og robust personalegruppe på 8 personer. Du
forventes, ved behov, at kunne møde fleksibelt ind på arbejde i både aften, nat, tidlig morgen, men din
hovedsagelige arbejdstid vil ligge i dagtimerne, hvor du også indgår i dagfunktionen.
Kirkens Korshærs Herberg er i en udviklingsfase, hvor der er brug for kompetencer så som evne til at
tænke i nye baner kombineret med faglig forankring og robusthed. Den forhenværende afdelingsleder
af natcaféen har søgt nye udfordringer i en anden funktion på herberget og stillingen har i
mellemtiden været besat af en medarbejder fra teamet. For at sikre os, at vi får den bedst egnede til
jobbet, slår vi nu stillingen op. Vi søger en ildsjæl med overblik og ledelseserfaring, som vil være med
til at videreudvikle Herberget. Der vil være interne ansøgere til stillingen.
Du vil indgå i et lederteam, der pt. består af to afdelingsledere, en souschef og en forstander.
Om din profil
Uddannelsesbaggrund
Akademisk uddannelse med erfaring fra det sociale arbejde, eller socialfaglig uddannelse, med evt.
efteruddannelse.
Ideel erfaring
 Ledelseserfaring
 Erfaringer fra socialt arbejde
 Fagligt kendskab til hjemløseområdet
 Praksisviden og erfaring med brugerkontakt
 Erfaring med udarbejdelse af dokumentation
 Erfaring med brugerinddragelse og koordinering af frivillige
Personlige kompetencer
 Lederevner
 Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 Gode samarbejdsevner







Tydelig faglighed
Evner til at holde overblik
Administrativ tæft
God til at se og udnytte muligheder
Socialpolitisk engagement

Vi kan tilbyde
 En fagligt stærk og engageret personalegruppe
 En spændende hverdag med mange udfordringer og muligheder
 Gode muligheder for at deltage i udviklingen af Kirkens Korshærs Herberg
 Et dynamisk lederteam
Om stillingen i øvrigt
 Løn efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.
 Afdelingslederen referer til forstanderen på Kirkens Korshærs Herberg
 Fastansættelse
Ansøgningsfrist: tirsdag den 19. januar 2017.
Ansøgning samt CV sendes til: Britta M. Lindqvist, forstander: bl@kkherberg.dk
Britta Lindqvist kan kontaktes for yderligere oplysninger, evt. på telefon 38 34 81 25.
Samtaler gennemføres: tirsdag den 25. og eventuelt den 27. januar 2017
Tiltrædelse: den 1. marts 2017

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 Eller på Herbergets hjemmeside: www.hilleroedgade.kirkenskorshaer.dk

