
 
 
Socialfaglig medarbejder til varmestue 
 
Kirkens Korshær i Vejle søger en socialfaglig medarbejder til varmestue med tilhørende 

stofindtagelsesrum. Din faglige baggrund kan være pædagog, diakon, socialrådgiver el.lign. 

Har du lyst til at gøre en forskel – er stillingen måske noget for dig! 

Stillingen er på 30 timer pr. uge med ansættelse d. 1. april 2020. 

 
Vores nye kollega 

• Har relevant socialfaglig uddannelse 

• Har erfaring fra arbejdet og kendskab til mennesker, hvis liv er præget af vanskelige sociale 

vilkår, misbrug og psykisk sygdom  

• Kan skabe gode relationer i samtale og samvær med udsatte mennesker  

• Har respekt og forståelse for andre mennesker – og særligt målgruppen 

• Går med i fællesskabet omkring de opgaver der skal løses, så stofindtagelses- og 

sundhedsrum, samt varmestuen fungerer bedst muligt  

• Kan sætte grænser, bevare overblikket og handle i kaotiske/voldsomme situationer  

• Har begge ben på jorden, et godt humør og er positiv og engageret 

• Er medlem af Folkekirken og har et positivt og afklaret forhold til Kirkens Korshærs 

værdigrundlag og menneskesyn  

 
Vi tilbyder  

• Et spændende og udfordrende arbejde, der giver mening 

• Faglig og personlig udvikling med løbende supervision  

• Dygtige og ansvarsfulde kolleger, lønnede som frivillige 

• En arbejdsplads med masser af humor 

• Aflønning efter Kirkens Korshærs lønregulativ  

   
Ansøgningsfrist: onsdag den 19. februar kl. 9.00 pr. mail til: ansogningvejle@kirkenskorshaer.dk 

Ansættelsessamtaler afholdes: onsdag den 26. februar hos Kirkens Korshær, Flegmade 10, 

Vejle 

 

Kontakt os gerne for besøg/yderligere oplysninger: afdelingsleder Gyda Sørensen tlf. 91 17 79 40 

el. 75 82 78 66 

 

Læs stillings- og funktionsbeskrivelse på: www.kkvejle.dk/wordpress/ledige-stillinger/ 

 
Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og 
genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og 
kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store 
værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk  
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