Sundhedsfaglig medarbejder til sundheds- og stofindtagelsesrum
Kirkens Korshær i Vejle søger en sundhedsfaglig medarbejder, som fx sosu-assistent, til
stofindtagelses- og sundhedsrum i forbindelse med varmestue. Arbejdet består i varetagelse af
social- og sundhedsfaglige opgaver i sundhedsrummet, stofindtagelsesrummet og i
varmestuedriften. Arbejdet sker i tæt samarbejde med - og finansieres af - Vejle Kommune og er
målrettet mennesker i længerevarende, massivt misbrug. Har du lyst til at gøre en forskel – er
stillingen måske noget for dig!
Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse pr. 1. juni 2018 eller tidligere.
Vores nye kollega









Har grundlæggende social- og sundhedsfaglige kompetencer up to date og gerne erfaring
med rehabiliterende tilgang og misbrugsbehandling
Har erfaring fra arbejdet og kendskab til mennesker, hvis liv er præget af vanskelige sociale
vilkår, misbrug og psykisk sygdom
Kan skabe gode relationer i samtale og samvær med udsatte mennesker
Har respekt og forståelse for andre mennesker – og særligt målgruppen
Går med i fællesskabet omkring de opgaver der skal løses, så stofindtagelses- og
sundhedsrum, samt varmestuen fungerer bedst muligt
Kan sætte grænser og bevare overblikket i kaotiske situationer
Har begge ben på jorden, et godt humør og er positiv og engageret
Er medlem af Folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn

Vi tilbyder






Et spændende og udfordrende arbejde, der giver mening, og hvor ingen dage er ens
Faglig og personlig udvikling med løbende supervision
Godt samarbejde med kolleger og frivillige med åbenhed over for nye idéer i forhold til
vores virke
Aflønning efter Kirkens Korshærs lønregulativ
Arbejdstid primært i dagtimerne på hverdage mandag - lørdag

Ansøgningsfrist: torsdag den 12. april kl. 12.00 pr. e-mail til ansogning@kkvejle.dk
Ansættelsessamtaler afholdes: fredag den 20. april i Kirkens Korshær, Flegmade 10, 7100 Vejle
Yderligere oplysninger fås ved Korshærsleder Jens Lundsgaard eller afdelingsleder Tove Hertz
Mikkelsen tlf. 75 82 78 66
Læs stillings- og funktionsbeskrivelse på: www.kkvejle.dk/wordpress/hjaelpearbejdet/
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

