Medarbejder (30 t) søges til Kirkens Korshærs værested ”Lyngblomsten”
I Kirkens Korshærs værested ”Lyngblomsten”, Lyngens Kvarter 236, Gullestrup, 7400 Herning
søges en køkkenassistent 30 timer ugentligt til ansættelse pr. 1. marts 2018.
Arbejdstiden er skiftende. Mødetiden i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 18.00 mandag – fredag.
Kirkens Korshærs værested er et tilbud om støtte, omsorg og netværksskabende aktiviteter for
socialt udsatte mennesker.
Opgaven:
 Fremstilling af mad til værestedets brugere ca. 20-30 personer dagligt
 Mad til skiftende antal aktiviteter, f.eks. aftenarrangementer, lejre og udflugter
 Egenkontrol, rengøring af værestedet og indkøb til køkkenet
 Styring af indkøbsbudget
 Evne og kreativitet til at benytte de fødevarer, som vi modtager fra bl.a. Fødevarebanken
 Ud over dit særlige ansvar i køkkenet, indgår du ligeledes i varmestuens pædagogiske
omsorgsarbejde.
Faglig og personlig profil:
 Har en relevant uddannelse i forhold til opgaverne og kan bidrage aktivt til udvikling af
værestedet
 Har overblik og kan arbejde selvstændigt
 Er både psykisk og fysisk robust
 Kan indgå i værestedets øvrige praktiske, pædagogiske og administrative arbejdsopgaver
 Kan udvise respekt og forståelse for målgruppen og kan udvise nærvær og omsorg
 Kan inspirere og motivere frivillige medarbejdere
 Kan rumme og inddrage forskellige personer, der i perioder tager del i køkkenarbejdet
 Er fleksibel i forhold til arbejde omkring ferier og helligdage
 PC bruger / skriftlig kommunikation
 Har et positivt livssyn og et godt humør
 Er medlem af Folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og
menneskesyn.
Vi tilbyder
 Selvstændigt ansvar med mulighed for at afprøve nye idéer og tiltag
 Gode muligheder for faglig og personlig udvikling samt deltagelse i møder, temadage,
kurser mm. i Kirkens Korshærs regi
 Et spændende og udfordrende arbejde, der giver mening, og hvor ingen dage er ens
 Godt samarbejde med kolleger og frivillige med åbenhed over for nye idéer i forhold til
vores virke.
Løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ. Pensionsordning på 13,5 % efter 3 måneders ansættelse.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Karin Kristensen, tlf. 97 21 54 24
eller til korshærsleder Birthe Mygind Thorup, tlf. 25 53 45 50.
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres på herning@kirkenskorshaer.dk.
Skriftlig ansøgning med CV og relevante bilag sendes pr. mail til herning@kirkenskorshaer.dk
senest mandag den 22. januar 2018 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25. januar 2018 fra kl. 9.00.
Tiltrædelse pr. 1. marts 2018.
Læs mere Kirkens Korshærs arbejde i Herning på www.kkherning.dk.

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

