Modløshed udtørrer knoglerne! – der findes helt sikkert lettere jobs, men ik´et så fedt som dette!
-KORN180 søger en UngeKoordinator med håndværker baggrund/flair og erfaring/lyst at arbejde med sårbare unge.
KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed under KFUM´s Sociale arbejde.
KORN180 er opstartet i maj 2017 og er designet til at arbejde med og for sårbare unge mennesker i alderen 18-25år.
KORN180 bruger håndværk, butiksdrift, kunst og kultur som inspirator og virkemiddel.
Vi forventer, at du som Ungekoordinator selvstændigt vil kunne løse opgaver på et solidt håndværksmæssigt niveau.
Og at du kan omsætte din faglighed, så du gennem rummelighed, håndværk, kreativitet og vilje til handling, formår at
inddrage KORN180´s unge i det daglige arbejde.
Din opgave som Ungekoordinator er blandt andet at støtte og motivere KORN180´s unge til at udfordre deres
personlige, sociale og faglige kompetencer og derved øge mulighederne for, at vores unge:
• Takler egen bagage og oplever en god hverdag
• Distancerer sig fra hjemløshed, sofasurfing, udsathed og andet
• Tør at se sig selv skabe et givende voksenliv og på sigt starte i praktik, læreplads eller uddannelse
NEED 2 HAVE
• Håndværksmæssig erfaring indenfor snedkeri, tømrer, møbelsnedker eller lignende
• Erfaring og flair for at arbejde med og for sårbare unge
• Håndtere mails og skriftligt formulere lettere statusbeskrivelser
• Udarbejde tilbud til kunder, serviceminded og samtidigt tilrettelægge arbejdsopgaver/flow tilpasset til den
enkelte unge
NICE 2 HAVE
• Et godt lokalt netværk og villighed til at bruge dit netværk til gavn for KORN180´s unge
• Flair for et kreativt udtryk– i meget bred forstand – lige fra videoredigering, trædrejning, syning til graffitimaling
• Flair for fundraising og interesse for projektudvikling
KORN180 tilbyder DIG:
• Total mest kreative og nytænkende arbejdsplads EVER
• En virksomhed, som du er med til at udvikle og en virksomhed du får en bærende del i
• Muligheden for at medskabe interessante, nytænkende og ægte sociale tiltag
Vilkår i KORN180:
• Vi driver en virksomhed, der skal sikre en stabil indtægt, og samtidigt have tiden til at understøtte sårbare unges
udvikling
• Du arbejder med og for unge, der har komplekse udfordringer, og samtidigt skal du stimulere til en
”forudsigelig” hverdag, hvor 11 unge udfører et konkret og reelt stykke arbejde og varetager hver deres del af en
vagtplan
• Du vil komme til at opleve meget lidt stilstand og ro i dit arbejde, og du vil dermed altid være en del af en
udvikling – der stræbes altid efter nye vinkler, og skabertrangen er et gennemsyret DNA i KORN180
• Deltage i møder, uddannelse, netværk m.m. indkaldt af KFUM’s Sociale Arbejde og efter aftale med leder
• Du står inde for KFUM’s Sociale Arbejdes formål og værdigrundlag
KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i
øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Vores cirka 850 ansatte har stor socialfaglig
ekspertise, og omkring 2.150 frivillige er engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk syge,
misbrugere, fattige samt andre, som har det svært.
Arbejdstiden vil fortrinsvist ligge i hverdagene i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00 – dog evt. med enkelte lørdags-/aftenvagter.
Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Aflønnes efter KFUM's Sociale Arbejde i Danmarks Løn og ansættelsesregulativ for Café- og Væresteds
området/socialøkonomiske virksomheder.

Børne- og straffeattest indhentes.
Ansøgningsfristen er fredag d. 3. maj 2019 kl. 9.00
Samtaler afholdes mandag d. 13. maj 2019.
Tiltrædelse mandag d. 3. juni 2019 eller snarest.
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail: ungekoordinatorKORN180@kfumsoc.dk
Yderligere information om jobbet kan du få hos Nicolai Kubel Olesen, Leder af KORN180, på tlf.:
2625 4015 i hverdagene mellem kl. 8.30-10.30 eller pr. mail nko@kfumsoc.dk
Mere viden tjek:
Facebook/KORN180
Instagram/KORN180
Youtube/KORN180
KORN180.DK
Stillingsopslag Video

Eller meget gerne et fysisk kig forbi KORN180 – Torvegade 70 baggård, Esbjerg.

KORN180 - En virksomhed der skaber overskud til de, der lever i underskud.

