
 

Afdelingsleder søges til varmestue 

 
Kirkens Korshær i Vejle søger ny afdelingsleder til varmestue med tilhørende stofindtagelsesrum 
og sundhedsrum med opstart 1. februar 2021. 

Brænder du for at være med til at præge dagligdag og udvikling? Kan du se dig selv i et job, hvor 
du har mange forskellige funktioner – både som leder og som en del af den daglige drift? 

Du bliver leder for en afdeling med tryk på – hvor 7 lønnede, ca. 20 frivillige samt vikarer arbejder 
tværfagligt sammen om at skabe et godt tilbud for udsatte mennesker. 

Vi søger en afdelingsleder, der 

• har relevant social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse – med lyst til ledelse og gerne 
ledelseserfaring/-uddannelse 

• har pædagogisk indsigt og erfaring fra arbejde med mennesker, hvis liv er præget af 
afhængighed, psykiske udfordringer, hjemløshed m.m. 

• fremstår med ro og autoritet – også i konfliktsituationer 

• er psykisk robust, med et positivt livssyn og humoristisk sans 

• er omstillingsparat, fleksibel og rummelig 

• har gennemslagskraft og er god til at være tydelig 

• trives med en hverdag, der indeholder både ledelsesopgaver og almindelige driftsopgaver 

• har overblik og kan strukturere eget og andres arbejde 

• har lyst og evner til kontinuerlig udvikling, sparring og samarbejde 

• kan være bærer af og formidle værdier indadtil og udadtil 

• vil skulle være stedfortræder for korshærslederen 

• 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 

• et godt arbejdsmiljø med kollegafællesskab på kryds og tværs 

• dygtige og ansvarsfulde kolleger, medarbejdere og frivillige 

• en arbejdsplads med masser af humor 

• et velfungerende lederteam 

• faglig og personlig udvikling 

• supervision 

• aflønning efter Kirkens Korshærs lønregulativ 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til korshærsleder Tove Hertz Mikkelsen, 
tlf. 75 82 78 66 eller 24 91 53 28. 
Stillings- og funktionsbeskrivelse samt generel information om Kirkens Korshær i Vejle kan findes 
på www.kkvejle.dk – eller ved henvendelse til: t.mikkelsen@kirkenskorshaer.dk. 
 
Skriftlig ansøgning med CV og relevante bilag sendes pr. mail til: 
ansogningvejle@kirkenskorshaer.dk senest onsdag d. 9/12-2020 kl. 12 

Ansættelsessamtaler afholdes: torsdag den 17. december 2020 

 
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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