
 

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   

 

Leder til Kompasset Kirkens Korshær 
 
Kirkens Korshær søger en leder til arbejdsstedet Kompasset i Københavns Nordvest kvarter. Kompasset er 
et sted for hjemløse migranter og består af en varmestue, en rådgivning, et mentorprojekt, et opsøgende 
gadeplanshold samt overnatning store dele af året.  
Vi søger en engageret, struktureret person, der har en solid faglig baggrund fra arbejdet med sårbare 
mennesker, og som kan vedligeholde og udvikle det sociale arbejde med respekt for den værende kultur 
sammen med kollegaer, frivillige og samarbejdspartnere. En imødekommende natur og et veludviklet 
organisatorisk overblik er nødvendigt.  
Du kan stå i spidsen for en igangværende forandringsproces, nye tiltag og skabe politisk bevågenhed for en 
udsat gruppe mennesker i Danmark, sammen med det øvrige ledelsesteam. 
Kompasset har 20 lønnede medarbejdere, 4 praktikanter og ca. 20 frivillige.  
 
Arbejdsopgaver:   
- Ledelse af og sparring med en dedikeret, international medarbejderstab (inkl. frivillige, praktikanter og 
studerende) 
- Afrapportering til EU, CISU og offentlige/private fonde 
- Networking i EU og nationale netværk 
- Fundraising til videreudvikling af Kompasset 
- Organisering af rettighedsarbejde og brugerkontakt 
- Formidlingsopgaver og fortalerarbejde med oplæg, interview og konferencer i ind- og udland  
- At være talerør for en udsat gruppe mennesker og indgå strategiske partnerskaber, der kan skabe bedre 
levevilkår for målgruppen 
- Sikre hverdagens drift og et sundt arbejdsklima 
- Budgettering og økonomi og administrative opgaver 
- At indgå i et lederteam på tværs af Kirkens Korshær og sikre udvikling af arbejdet med udsatte 
 
Vi tilbyder:  
- et spændende arbejdsfelt med alsidige opgaver samt stor selvbestemmelse og frihed 
- en unik menneskelig kontakt med brede, udfordrende samarbejdsflader 
- engagerede kolleger og et job med mening 
 
Vi forventer:   
- Indgående viden om og arbejdserfaring med målgruppen  
- En relevant uddannelsesbaggrund 
- Stærk personaleledelseserfaring  
- Økonomisk ansvarlighed og fundraising tæft   
- Rummelighed og evnen til at arbejde under konstant forandring 
- Stærke kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt (dansk, engelsk + andetsprog) 
- Idérig tilgang til arbejdsfællesskabet med fokus på muligheder og sparring 
- Medlemskab af folkekirken, og at du kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn og vores 
værdier; omsorg, nærvær og respekt 
 
Stillingen er finansieret af EU og tidsbegrænset til 31.12.21. Send en motiveret ansøgning og et CV i et 
samlet PDF-dokument inden d. 23. september kl. 12.00 til susannah@kirkenskorshaer.dk . Vi ønsker 
tiltrædelse hurtigst muligt og samtaler afholdes løbende. Stillingsspørgsmål kan rettes til Susannah L. 
Sønderlund, tlf. 23 35 62 81. 
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