Varmestuen i Holbæk søger en ny medarbejder
Kirkens Korshær, Holbæk, søger køkken-/socialarbejder i en fast 20 timers stilling med
hovedfokus på arbejdet i varmestuen og køkken.
Tiltrædelse 1. marts 2017.
Kirkens Korshærs varmestue i Holbæk er et værested, hvor alle er velkomne: socialt
udsatte, misbrugere, psykisk syge, hjemløse og andre marginaliserede. Stillingen omfatter
samvær med værestedets brugere, madlavning i køkkenet samt deltagelse i møder og
andre arrangementer, som laves af varmestuen. Du kommer til at arbejde sammen med 4
glade og engagerede kollegaer og ca. 40 frivillige samt praktikanter, aktiverede og enkelte
i samfundstjeneste. Du vil indgå i vagtskema og skal arbejde hverdage samt 2 lørdage pr.
måned. Arbejdstiden vil være varierende, men vil typisk ligge inden for tidsrummet
8.00 - 16.00 på hverdage og 8.00 - 15.00 på lørdage.
Vi forventer, at du:











har uddannelse og/eller en baggrund inden for socialt arbejde, eller
har en baggrund og/eller uddannelse som cater eller tilsvarende køkkenbaggrund
har lyst og evne til at arbejde med frivillige
kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt
er kreativ og fleksibel
er nærværende og værdsætter samvær og samtale højt
har en lyst og mod til at være sammen med samfundets udstødte
kan sætte grænser og håndtere konflikter
kan bevare roen i kaotiske situationer
er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og
menneskesyn.

Vi tilbyder:






et meningsfyldt arbejde
en spændende og udfordrende hverdag, hvor tolerance og respekt for den enkelte
er i fokus
kollegial sparring og supervision, samt tilbud af kurser og anden uddannelse
deltagelse i Kirkens Korshærs fælles arrangementer
løn og ansættelsesvilkår efter Kirkens Korshærs lønregulativ.

Ansøgningsfrist: torsdag den 19. januar 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 30. januar 2017.
Ansøgning med CV fremsendes pr. e-mail til: rasmus.hansen@kirkenskorshaer.dk
Yderligere oplysninger hos leder Rasmus Hansen på tlf. 2326 2179 – hverdage kl. 10.00 –
16.00.
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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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