Kirkens Korshær i Aalborg søger en medarbejder til dagvarmestuerne i
Aalborg og Nørresundby
Kirkens Korshærs varmestuer i Aalborg og Nørresundby er væresteder for
mennesker, der har misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser tæt inde på livet.
Varmestuerne har åbent alle dage fra kl. 9.00 – 15.00 og besøg af ca. 100 brugere
dagligt.
Vores nye kollega
 har relevant socialfaglig eller pædagogisk uddannelse
 har gerne erfaring fra arbejde med udsatte voksne, hvis liv er præget af
massive sociale problemer som misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser
 trives med, at hverdagen indeholder både praktiske opgaver samt omsorgsog relationsarbejde for socialt udsatte mennesker
 kan medvirke til at brugerne af varmestuerne oplever høj grad af tryghed og
tillid i kontakten til Kirkens Korshær
 kan være tydelig i forhold til formidling af ønsket adfærd på varmestuerne,
herunder at konfliktnedtrappe, grænsesætte og evt. bortvise brugere med blik
for Kirkens Korshærs rummelighed, tolerance og fokus på værdig behandling
 er indstillet på at arbejde hver anden weekend, samt at helligdage er en del
af jobbet
 kan se værdien af at samarbejde om de daglige opgaver på varmestuen i
fællesskab med kolleger, både lønnede og frivillige
 er rummelig og fleksibel
 lægger stor værdi i at være medskabende til et godt arbejdsmiljø, hvor der er
plads til forskellighed
 har et positivt livssyn og et godt humør
 er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livsog menneskesyn
Vi tilbyder
 et meningsfuldt arbejde og et godt arbejds- og kollegafællesskab med vores
andre arbejdsgrene i Kirkens Korshær i Aalborg
 Et godt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, ærlighed, plads til forskellighed og god
trivsel er vigtige elementer
 Supervision
 Løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ. Pensionsordning på 13,5 % efter 3
måneders ansættelse
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Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Lea Juhl
Ringstrømm, tlf. 4025 9437
Skriftlig ansøgning med CV og relevante bilag sendes pr. e-mail til:
aalborg@kirkenskorshaer.dk senest onsdag den 25. januar 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 30. januar 2017.
Tiltrædelse 1. marts 2017
Læs mere om Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg på www.kkaalborg.dk og om
organisationen på www.kirkenskorhaer.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.
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