Tænker du på nytænkning inden for det sociale område med udgangspunkt i inkluderende
fællesskaber, aktivitet og frivillighed?
Cafe Paraplyen på Frederiksberg søger en engageret og fremsynet projektkoordinator.
En 37 timers stilling som projektkoordinator tilknyttet Café Paraplyen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, oprettes
snarest med henblik på samskabelse og udvikling inden for civilsamfundsområdet.
Projektet oprettes med udgangspunkt i Serviceloven §82d med sigte på inklusion og forebyggelse, blandt andet
gennem udvikling af nye civilsamfundsstrategier
Café Paraplyen er en social café med mange frivillige tilknyttet og med aktivitet og samvær som omdrejningspunkt.
Brugergruppen er især udsatte borgere, med behov for samvær, aktivitet og støtte i forhold til struktur og aftaler i
det daglige.
Stillingen består i at udvikle og drive projektet med udgangspunkt i Café Paraplyens civilsamfundsrammer og med
Frederiksberg Kommune som samarbejdspartner.

•
•
•
•
•

At udvikle, koordinere og forankre projektet lokalt med udgangspunkt i det frivillige arbejde
At rekruttere, motivere og kompetenceudvikle de frivillige
At organisere og koordinere frivilligopgaver/roller, så samskabelsen bygger på de særlige vilkår der er
givne for frivilligt, socialt arbejde
At samarbejde tydeligt og troværdigt med borgere og relevante kommunale og regionale
samarbejdspartnere
At evaluere og følge op på de aftalte mål. Kendskab til dokumentation er en fordel, da projektet evalueres
regelmæssigt.

Du har en social-, sundheds- eller pædagogfaglig baggrund gerne med diakonal profil. Du arbejder struktureret,
kommunikerer tydeligt – mundtligt og skriftligt, og er god til at skabe og vedligeholde relationer. Du har erfaring fra
frivilligt arbejde og/ eller er motiveret i forhold til at udvikle denne kompetence.
Du er kreativ, positivt problemløsende, og kan arbejde selvstændigt med udgangspunkt i Café Paraplyens
værdigrundlag.
Du tilgår projektet både med engagement og nytænkning. Din tilgang er anerkendende og du arbejder godt i teams
ved blandt andet at insistere på godt kollega-skab.
Du bliver en del af et engageret team af ansatte og frivillige, og får en spændende mulighed for at arbejde helt i
fronten i udviklingen af nye civilsamfundsstrategier.
Da stillingen er nyoprettet, får du mulighed for at sætte dit præg på stillingen.

•
•
•

Tæt samarbejde med projektets leder og andre ansatte i Cafe Paraplyen og KFUM’s Sociale Arbejde
Et godt arbejdsmiljø med høj grad af medindflydelse.
Fleksible arbejdstider med mulighed for selv at tilpasse en stor del af tiden. Lejlighedvist må aften og
weekendarbejde forventes.

Tiltrædelse: d. 01.04.19 eller ifølge aftale, da stillingen er nyoprettet. Projektet er 2-årigt, hvorfor fratrædelse er
tidsbestemt til 2021.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale jævnfør landsorganisationens lønregulativ.

Caféleder Tina Kragh, tlf. 38 88 75 78/ 26 85 17 48 for stillingsbeskrivelse og projektbeskrivelse. Motiveret
ansøgning sendes til: umbrella@kfumsoc.dk
Vedrørende GDPR – se www.paraplyenfrb.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 22.02.2019 kl. 12.
Samtaler foregår tirsdag d. 26.02.2019, evt. 2. runde onsdag d. 27.02.2019.
Der indhentes børne- og straffeattest. Venligst vedhæft straffeattest.

KFUM's Sociale Arbejde er en diakonal og social landsorganisation med en bred vifte af sociale tilbud til børn, unge
og voksne i udsatte livssituationer.
KFUM's Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og
bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.
Det formål har cirka 850 ansatte og 2.000 frivillige for øje, når de hver dag bidrager til indsatserne rundt i de mere
end 100 institutioner, sociale tilbud og projekter i hele Danmark.
KFUM's Sociale Arbejde har stærke rødder i civilsamfundet og har en lang tradition for samarbejde med
kommuner, offentlige institutioner, private fonde mv. om støtte, behandling, rådgivning og omsorg til mennesker,
der står udsat i vores samfund. Læs mere om KFUM’s Sociale Arbejdes formål og værdier på www.kfumsoc.dk

