
 
 
Administrationsmedarbejder 10 timer til frivillig organisation 
 
Kirkens Korshær i Vejle søger en medarbejder på deltid til vores kontor/administration. Har du lyst 

til at være en del af en organisation, hvor nærvær, humor og ordentlighed er i højsæde – kig her! 

 

Stillingen er på 10 timer pr. uge med ansættelse d. 1/11 2020 eller tidligere. 

 

Arbejdsopgaver 

• Arbejdet består i at varetage bogføring, udarbejdelse og ajourføring af diverse 

administrative opgaver og en helt masse blækspruttearbejde – ofte i tæt samarbejde med 

frivillige og lønnede medarbejdere 

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

 

Vores nye kollega 

• Har erfaring og/eller uddannelse indenfor regnskab, bogføring og almindeligt kontorarbejde  

• Er struktureret/velorganiseret – samt tålmodig og overbærende når andre ikke er       

• Kan samarbejde med mange forskellige faggrupper/mennesker  

• Besidder humor og er fleksibel 

• Kan arbejde både selvstændigt og i team 

• Er loyal overfor Kirkens Korshærs kristne livs- og menneskesyn  

 

Vi tilbyder  

• En arbejdsplads, hvor alle er en vigtig brik for at vi kan løfte en social opgave 

• Et spændende arbejde, der giver mening 

• Et arbejdsfællesskab med humor og omsorg i et uhøjtideligt miljø, med både frivillige og 

lønnede medarbejdere 

• Fleksibilitet omkring placering af arbejdstid 

• Aflønning efter Kirkens Korshærs lønregulativ  

   

Ansøgningsfrist: d. 9/9 kl. 9.00 pr. mail til: ansogningvejle@kirkenskorshaer.dk 

Ansættelsessamtaler afholdes: d. 16/9 hos Kirkens Korshær, Flegmade 10, Vejle 

 

For yderligere oplysninger kontakt: korshærsleder Tove Hertz Mikkelsen tlf. 24 91 53 28 el. 75 82 

78 66 

 
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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