Er du den nye leder af Mariatjenesten på Vesterbro?
Mariatjenestens nuværende leder går på pension til sommer, så vi søger en leder, der sammen
med fire ansatte og mere end 50 frivillige kan videreføre og udvikle Mariatjenesten, der i dag
består af aktiviteter i Mariakirken, på kvindenødherberget i Valdemarsgade og i Istedgade nr. 100.
Mariatjenesten har ligget i Mariakirken siden 1974, og vi arbejder for udsatte mennesker, der
færdes i miljøet omkring Hovedbanegården og Istedgade. Vi er i berøring med mange forskellige
mennesker, som har problemer med hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom og ensomhed. Vi har
også kontakt til kvinder fra prostitutionsmiljøet.
Vores fornemste ydelse er tid, ro og nærvær til det enkelte menneske. Vi er et værested og en
samtaletjeneste. Her kan folk komme og være i fred og ro. Hvis de har lyst til en snak om stort og
småt, så lytter vi gerne. I kvindenødherberget tilbyder vi overnatning og i Istedgade nr. 100
forskellige aktiviteter.
Du får som leder ansvar for alle aktiviteter og for at udvikle aktiviterne i samarbejde med
medarbejdere, frivillige og Kirkens Korshærs øvrige arbejde i København, samt i tæt samarbejde
med Vesterbro Sogn.
Vi vil gerne have en leder der
- har lyst til at arbejde for og med udsatte mennesker ud fra Kirkens Korshærs kristne
grundlag
- har mod på og erfaring med at lede og gerne tager ansvar for økonomi, personale mv.
- kan se betydningen af det frivillige engagement og har erfaring med frivillighed
- inddrager medarbejdere
- tager initiativ til at udvikle aktiviteter til gavn for udsatte mennesker
- gerne samarbejder med andre både i korshæren, med kommunen og andre organisationer
- kommunikerer både internt og eksternt og taler de udsattes sag
- er medlem af folkekirken og kan omsætte det kristne værdigrundlag i arbejdet med
udsatte mennesker, frivillige og ansatte.
Du kan læse mere om Mariatjenestens aktiviteter og vores forventninger til dine kvalifikationer i
Stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Vil du gerne høre mere om stillingen, er du velkomment til at kontakte leder Ole Andersen på
mobil 26836385 eller læse om Kirkens Korshærs arbejde på www.kirkenskorshaer.dk.
Ansøgning med CV sendes til Ole Andersen ole.a@kirkenskorshaer.dk med frist d. 28. maj kl.
12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted d. 31. maj eller 1. juni 2018.
Stillingen ønskes besat fra 1. august 2018. Løn og pension i henhold til Kirkens Korshærs
lønregulativ.
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

