søger barselsvikar
Assistentstilling i Den Blå Paraply i Randers er ledigt til besættelse pr. 1. november 2019.
Stillingen er på 26 t. og vikariatet løber frem til 31. august 2020.
Den Blå Paraply er en selvejende institution tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og Blå
Kors Danmark. Der er indgået samarbejdsaftale med Randers Kommune.
Den Blå Paraply er et alkohol- og stoffrit værested / en social cafe, der tilbyder omsorg og aktiviteter i et trygt og positivt miljø. Stedet er åbent for alle og tilbuddet henvender sig især til mennesker
der pga. eksempelvis misbrug, psykisk sygdom, ensomhed eller sociale og personlige vanskeligheder er særligt sårbare og udsatte.
Medarbejdergruppen består foruden leder og 4 flex-job ansatte, af ca. 20 frivillige samt mennesker
i forskellige jobordninger.
Assistenten ansættes af bestyrelsen og refererer til den daglige leder i den selvejende institution.
Det vil være assistentens opgave:
• I ligeværdigt samarbejde med de fastansatte og frivillige medarbejdere at skabe et varmt,
omsorgsfuldt og trygt miljø, både blandt medarbejdere og blandt cafeens brugere
• at kunne indgå i alle cafeens daglige arbejdsopgaver
• i begrænset omfang at indgå i aften – og søndagsvagter
• i samarbejde med såvel medarbejdere som brugere at planlægge og afvikle diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer
• i samarbejde med lederen at tilrettelægge dagligdagen samt ledelse af det frivillige arbejde
• fortrolige samtaler med brugerne samt syghusbesøg / hjemmebesøg
Vi forventer, at assistenten:
• har en uddannelse som socialpædagog, diakon eller tilsvarende socialfaglig uddannelse
• deler Den Blå Paraplys værdigrundlag, som er et kristent livs- og menneskesyn
• er udadvendt, empatisk og engageret i sit møde med andre
• har erfaring med brugergruppen og formår at se muligheder og potentiale i såvel hvert enkelt menneske som i mangfoldigheden
• værdsætter det frivillige engagement og har lyst til at være med til at videreudvikle det
• har evnen til at bevare overblikket og roen i en til tider uforudsigelig hverdag
Er du derudover i besiddelse af en god portion humor, kreativitet og fleksibilitet er der rig mulighed
for at udfolde det.

Vi tilbyder:
• en spændende og udfordrende arbejdsplads med masser af muligheder
• en hverdag som er meget varieret og som du i vid udstrækning selv kan være med til at tilrettelægge
• trofaste og engagerede medarbejdere
• en skøn mangfoldighed af brugere
Er det ønskejobbet for dig, og kan du matche kravene, så ser vi frem til at læse din ansøgning.
Stillingen aflønnes efter KFUM´s Sociale Arbejdes lønregulativ for assistenter/stedfortrædere (løntrin 26 -33 samt et årligt tillæg på kr. 9.065,-). Dertil kommer 15 % pensionsordning.
Ansøgning sendes til denblaaparaply@kfumsoc.dk eller til Den Blå Paraply, att. Ruth Sloth Petersen, Vestergade 25, 8900 Randers C.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 16. september kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 23. september
Har du spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte caféleder Ruth Sloth Petersen på
tlf. 2751 4250.

