Værestedet Fundamentet søger medarbejder med særligt
fokus på marginaliserede brugere (genopslag)
Vi søger en medarbejder til ca. 25 timers stilling i Værestedet Fundamentet, Kirkens Korshær.
Værestedet Fundamentet blev etableret i 1998 og besøges dagligt af hjemløse, mennesker med
psykosociale udfordringer, misbrugere og ensomme ældre. Værestedet er privilegeret af brugere
fra mange forskellige lande – sidste år 22 forskellige nationaliteter – heraf mange grønlandske
brugere – hvorfor et vist kendskab til den grønlandske kultur og evt. sprog vil være en stor fordel.
Vi forventer, at du
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har socialfaglig uddannelse og/eller relevant baggrund inden for socialt arbejde
kan arbejde eftermiddage/aftner
har forståelse og flair for at få Værestedet til at fungere – med alle de forskellige
arbejdsopgaver dette indebærer – fra gulvvask (en gang imellem) til projektansøgninger
har flair for observations- og relationsarbejde
er god til at koordinere opgaver
er ansvarsbevidst, fleksibel og selvstændig
har rolig adfærd, tillidsvækkende og lyttende
kan sætte grænser både for sig selv og brugerne og kan håndtere konflikter
har personligt overskud og sans for humor
kan arbejde søn- og helligdage
er en god kok, som elsker at lave mad – 1 gang ugentligt
er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra et kristent og empatisk menneskesyn.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•

et udfordrende job, hvor ingen dage er ens
fast brugergruppe med mulighed for at opbygge en god relation til den enkelte
mulighed for at yde en målrettet indsats til gavn for de grønlandske brugere og andre
brugergrupper
det privilegium, det er at stifte bekendtskab med og få indblik i mange forskellige
menneskeskæbner
et godt og hyggeligt arbejdsklima
mulighed for deltagelse i relevante kurser og temadage
løn og ansættelsesvilkår i henhold til Kirkens Korshærs lønregulativ.

Ansøgningsfrist
For yderligere information kontakt værestedets leder Lene Glaser på telefon 2195 5302. Skriftlig
ansøgning samt CV sendes til Lene Glaser på l.glaser@kirkenskorshaer.dk senest mandag den
15. januar 2018 – ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Værestedet Fundamentet, Holmbladsgade 73, 2300 København S
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

