Den selvejende institution Ladegården søger forstander
Ladegården søger pr. 1. maj 2019 en forstander, der kan fortsætte en stabil drift og udvikling af
stedet som en tryg alternativ boform i Randers.
Ladegården er en alternativ boform og råder over 27 selvstændige boliger for socialt udsatte
borgere med mangeårigt alkohol og stofmisbrug. Der samarbejdes med KFUMs Sociale arbejde i
Danmark og der er tegnet driftsoverenskomst med Randers Kommune. Der er 20 ansatte (17
fuldtidsstillinger) samt to elever på Ladegården.
Se mere: http://www.ladegarden.dk/

Vi søger en dygtig leder med hjertet på rette sted og følgende kompetencer:








Faglig viden og erfaring omkring Ladegårdens beboere
Viden om og erfaring med personale- og driftsledelse,
Erfaring med samarbejde og brobygning på mange niveauer – kommune, socialtilsyn,
faglige netværk
En relevant uddannelsesmæssig baggrund - gerne med et socialt- eller sundhedsfagligt
udgangspunkt
Gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer
Forståelse for samarbejde med en bestyrelse som den øverste ledelse for en selvejende
institution
Evne for at omsætte Ladegårdens værdier med afsæt i KFUM´s Sociale Arbejde til konkret
ledelse

Vi ønsker en tydelig og anerkendende leder der kan udvikle et tillidsfuldt miljø for både personale
og beboere med respekt for Ladegårdens værdier. Som forstander skal du stå i spidsen for
institutionen og sammen med medarbejderne fastholde en tryg tillidsfuld kultur. Du skal have lyst til
at skabe gode trygge rammer omkring mennesker på samfundets kanter
I Ladegårdens fortsatte drift og udvikling er der brug for at kunne balancere stabilitet med proaktiv
nytænkning både omkring daglige opgaver, samarbejdsmuligheder og fysiske rammer på
Ladegården.
Vi tilbyder
Som forstander på Ladegården får du et ansvarsfuldt, udfordrende og alsidigt lederjob på en god
arbejdsplads med stor faglighed og høj social kapital.
Som en del af KFUM's Sociale Arbejde får du adgang til et organisations- og værdifællesskab med
dedikerede ledere, ansatte og frivillige, der på den danske folkekirkes grund arbejder sammen om
at række ud til mennesker i udsatte livssituationer. Du bliver en del af en række spændende
netværk herunder ledernetværket i KFUM's Sociale Arbejde, hvor du sammen med andre ledere
for bosteder og behandlingssteder indgår i et fællesskab om gensidig support, fælles drøftelser af
udsatteområdet, misbrugs- og socialpolitikken, lovgivning, samarbejde med socialtilsyn mv.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med bestyrelsen på baggrund af kvalifikationer.

Yderligere information
Læs mere om Ladegården på www.ladegarden.dk og om KFUM’s Sociale Arbejde på
www.kfumsoc.dk .
Ansøgning med CV sendes på mail til forstanderladegaarden@kfumsoc.dk
Ansøgningsfrist: torsdag d. 7. februar 2019.
Samtaler afholdes fredag d. 22. og torsdag d. 28. februar 2019.
Forventet tiltrædelse senest 1. maj 2019.
For yderligere information om stillingen kan der rettes henvendelse til bestyrelsesformand Vibeke
Lyngbye på tlf. 30 30 65 44

