Pædagogisk medarbejder (31 t) søges til Kirkens Korhærs Herbergs natcafé i Hillerødgade,
til en fast stilling.

Natcaféen i Hillerødgade søger en engageret og motiveret medarbejder til skemalagte vågne
nattetimer med tiltræde den 1. marts 2018.
Om Natcaféen
Natcaféen er en del af Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade, og er oprettet
som et §110 tilbud i henhold til Serviceloven. Natcaféen er en spændende arbejdsplads
med højt tempo og varierende arbejdsopgaver.
Målgruppen er mænd og kvinder, der udover deres hjemløsesituation har andre udfordringer – så
som misbrug eller psykisk sygdom.
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 ngoére til
psykiatri og myndighedspersoner, der med deres gadeplansmedarbejdere også kommer i huset.
Natcaféen har plads til 30 overnattende, men brugergruppen er betydeligt større.
Din funktion vil blandt andet være:
- at forberede og åbne natcaféen, hilse brugerne af huset velkommen, fordele madrasser og
soveposer mm., tage den første kontakt og samtale med nye brugere
- at have opsyn med hele herberget, samt institutionens §108- tilbud
- at arbejde for et trygt miljø i natcaféen, med respekt for den enkeltes livssituation.
- at udføre aktivt relations arbejde i øjenhøjde, både med den enkelte bruger, samt kollektivt i
caféen
- at stå for den første indledende rammesættende visitationssamtale
- løbende at dokumentere relevante brugerrettede oplysninger i vores journalsystem
- at samarbejde med dagholdet og det øvrige hus
- at være til rådighed for brugerne i akutte og vanskelige situationer.
- at forebygge, håndtere og løse konflikter
- at udføre praktiske opgaver, såsom at holde natcaféen pæn, vaske tøj mm, udlevere tøj,
samt værktøj til stofbrugere, salg af mad og kaffe mm.
- at observere brugerne, ved mistanke om forgiftning af rusmidler, eller andet.
- tilkalde lægevagt, ambulance eller politi, hvis nødvendigt.
- at yde fysisk og psykisk førstehjælp.

Dine kvalifikationer
Vi søger en kollega der:
- har relevant erfaring og/eller uddannelse
- brænder for målgruppen
- er åben for kollegial sparring og kan give konstruktiv feedback
- kan arbejde kollegialt og selvstændigt
- kan bevare roen i pressede situationer
- kan arbejde fleksibelt
- bakker op om Kirkens Korhærs Herbergs og natcaféens værdier, rammer og principper
Arbejdstiden er i tidsrummet fra 21.30-07.30 i turnus 7 dages arbejde – 7 dages fri.
Stillingsbetegnelse: Pædagogisk medarbejder
Du er velkommen til at kontakte Patrycja Wyszomirska på tlf. nr: 20 23 19 98 for at høre nærmere.
Sidste ansøgningsfrist: den 14. januar 2018.
Ansættelsessamtalerne bliver afholdt tirsdag d. 16. januar 2018.
Hvis dette opslag fanger din interesse er du velkommen til at sende en mail med din ansøgning og
dit CV til:
Patrycja Wyszomirska
pw@kkherberg.dk
“natcafémedarbejder”
Hvis du ikke har hørt fra os før den 1.marts, er stillingen besat til anden side.

