LEDER AF UDVIKLINGSAFDELING
til landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde søger en stærk drivkraft til at stå i spidsen for landsorganisationens udviklingsarbejde sammen med en fagligt velfunderet medarbejdergruppe og ledere i organisationen. Vores
ambition er at nå ud til endnu flere børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.
Vi søger en leder, der med lige dele engagement og faglighed kan samle trådene i komplekse udviklingsprocesser med forskellige samarbejdspartnere og sikre, at behov og idéer bliver til konkret handling. Udviklingsarbejdet udgår fra en bred vifte af eksisterende institutioner og tilbud inden for KFUM’s
Sociale Arbejde og sker med udgangspunkt i nye behov, der hvor mennesker står udsat i samfundet.
Der er brug for at kunne facilitere innovative processer og mestre kreativ problemløsning.
Som leder af udviklingsindsatsen skal du have personlighed, være vedholdende og kunne begå dig i
mange sammenhænge og på forskellige niveauer. Du skal kunne spille sammen med både frivillige og
fagprofessionelle inden for et bredt socialfagligt spænd og være god til at etablere samarbejde med
kommuner, fonde, virksomheder og andre civilsamfundsorganisationer.
Arbejdet kræver erfaring og føling med udviklingsmuligheder på frivilligområdet, social- og tværfaglig
indsigt samt viden om evidensbaseret udviklingsarbejde. Du skal kunne håndtere distance- og porteføljeledelse og sammen med kompetente medarbejdere formå at omsætte strategi til strukturerede
udviklingsforløb.

Arbejde med mening
Vi tilbyder en udfordrende og alsidig lederstilling i en stor og vidt forgrenet civilsamfundsorganisation,
hvor der aldrig er tvivl om meningen og formålet med indsatsen. En stilling med et stort manøvrerum
blandt mange samarbejdspartnere og dedikerede kollegaer.
Vi tilbyder et organisations- og værdifællesskab med passionerede medarbejdere og frivillige, der på
den danske folkekirkes grund arbejder sammen om at række ud til mennesker med behov for hjælp,
støtte og omsorg. Lederen af udviklingsafdelingen indgår i ledergruppen på hovedkontoret. Hovedkontoret er placeret i Strib ved Middelfart, evt. mulighed for hjemmearbejdsplads.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale jf. landsorganisationens lønregulativ.
Stillings- og personprofil kan ses på www.kfumsoc.dk/job.
Ansøgning med CV sendes senest søndag 13. januar 2019 til udvikling@kfumsoc.dk.
Yderligere information: Kontakt generalsekretær Morten Skov Mogensen, tlf. 2924 1068
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