Kan du motivere, kommunikere og strukturere? Så er du måske vores nye
afdelingsleder!
Den selvejende institution Frørupskolen Helsehjemmet med afdelinger i Christiansfeld og Haderslev søger til en
nyoprettet stilling en afdelingsleder, der vil være med til at optimere, udvikle og understøtte god kvalitet i vores
kerneopgave.
Frørupskolen Helsehjemmet er et socialpædagogisk opholdssted for piger i alderen fra 12 til 22 år, der alle har
mange og komplicerede behandlings- og udviklingsbehov. Frørupskolen Helsehjemmet har 5 forskellige
døgnafdelinger og intern skole, og er en del af KFUM’s Sociale Arbejde. Læs mere på www.froerupskolen.dk.
De ca. 70 fastansatte tilbyder med udgangspunkt i den enkelte piges behov og muligheder, behandling, udvikling
og undervisning for ca. 25 piger.
Med reference til forstanderen vil du have ansvaret for den daglige drift i en af vores 5 afdelinger og vil indgå i
Frørupskolen Helsehjemmets samlede ledelse.

•
•
•
•

understøtte høj faglighed og god trivsel i det pædagogiske arbejde
varetage den enkelte piges udvikling og behandling
sikre et godt samarbejde med anbringende kommuner, forældre og andre samarbejdspartnere
bidrage til udvikling af den samlede organisation

•
•
•
•
•
•
•

har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse og gerne erfaring med udsatte børn og unge
har erfaring med behandlingsplaner, lovgivning og dokumentation
har erfaring med ledelse, og er god til at strukturere og skabe overblik
kan motivere, engagere og udvikle medarbejdere med fokus på trivsel
er synlig, lyttende og god til at omsætte tanker til handling
er tydelig i din kommunikation og følger tingene til dørs
er fleksibel i forhold til arbejdstider

•
•
•

at være med til at gøre en forskel for udsatte piger
et spændende job med mulighed for personlig udvikling
dygtige og engagerede kolleger

•
•
•
•
•

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Martin Smietana på 2834 6210
Ansøgning stiles til forstanderen og mailes til masm@kfumsoc.dk.
Ansøgningsfrist d. 22. april kl. 10.
Samtaler afholdes i uge 17.
Tiltrædelse d. 1. juni 2019 eller efter aftale.

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. Vi
betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Over 800 ansatte og flere end 2.000 frivillige er
engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom,
sårbare familier og andre, som står udsat. Med omkring 120 institutioner og sociale tilbud er vi en af Danmarks
største sociale diakonale organisationer. KFUM’s Sociale Arbejde er grundlagt i 1918 som en selvstændig
organisation. Læs mere på www.kfumsoc.dk.
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