
Forstander og social leder – bidrag til en bedre tilværelse for socialt udsatte 
Kirkens Korshær, Sønderborg 

 

Har du ledererfaringen og evnerne til at skabe trygge rammer for både frivillige og fastansatte 

medarbejdere? Og kunne du tænke dig en stilling, hvor dine ideer og initiativer kan være med til at skabe 

en bedre tilværelse for socialt udsatte mennesker i Danmark?  

 

Bliv en del af en hjælpeorganisation med holdning og hjerte 

Siden 1912 har vi hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark med omdrejningspunkt i det kristne 

menneskesyn og nøgleordene nærvær, omsorg og respekt. 

 

Vores arbejde udvikler sig hele tiden, så vi kan være dér, hvor nøden er størst. Derfor har vi bl.a. åbnet den 

selvejende institution for hjemløse borgere Herberget Alberta, som senest er udvidet med ungeafdelingen 

Huset Alma. Derudover driver vi Byarbejdet, som er en varmestue i Sønderborg, et værested i Nordborg og 

støttende arbejde for familier, der har det svært. 

 

Du driver og videreudvikler Herberget Alberta og Byarbejdet 

Størstedelen af din tid bruger du som forstander for Herberget Alberta, men du bruger også omtrent 25 % 

af din tid som social leder af Byarbejdet. Begge steder driver og leder du og udarbejder nye tilbud og 

aktiviteter for.  

 

”Det kan være udvikling af samarbejdsprojekter med andre organisationer, etableringen af nye bosteder for 

udsatte mennesker, værkstedstilbud til netværksdannelse og meget mere. På den måde er du direkte med til 

at gøre en forskel for hjemløse og socialt udsatte mennesker i Danmark,” fortæller regionschef Britt Gaarn-

Larsen. 

 

Helt konkret får du ansvar for at: 

• styre økonomien – du udarbejder budgetter og koordinerer ressourcefordeling 

• lede og sikre personaletrivsel, -sikkerhed og -faglighed i samarbejde med 2 afdelingsledere, som vil 

støtte dig i den daglige personaleledelse 

• udvikle samarbejdet med partnere og interessenter, såsom kommunerne og socialtilsynet  

• varetage profilering af Kirkens Korshær Sønderborg – bl.a. ved at kommunikere med medierne og 

afholde foredrag 

• deltage i rådighedsturnussen, hvor du sammen med afdelingslederen for Herberget Alberta står til 

rådighed for kontakt med personalet i aften- og weekendtimer 

 

Vær fortaler for socialt udsatte mennesker i Danmark 

Du vil referere til bestyrelsen og til regionschefen for Syd- og Sønderjylland og Fyn, som sætter de 

overordnede rammer. Men du er den, der sætter dagsordenen – og du har frie hænder til at skabe de 

tilbud, som du mener, kan gøre en forskel. 

 



Bag dig vil du have vores 2 afdelingsledere og et hav af kompetente, trofaste og dedikerede fastansatte og 

frivillige medarbejdere, som er klar på at støtte op om dine initiativer. Og du deler hverdagen ikke kun med 

dem, men også med de mange mennesker, som gør brug af tilbuddene. 

 

”Du kommer helt tæt på dem, du hjælper, og får et helt særligt indblik i deres udfordringer og behov. Det 

giver dig de bedste forudsætninger for at gøre en forskel og sprede din viden og holdning til, hvordan vi som 

samfund skal værne om de mennesker, der har brug for hjælp,” slutter Britt. 

 

Menneskekender med ledelseserfaring 

Med din rummelige og fordomsfrie natur og sans for humor formår du at skabe sikre og trygge rammer for 

borgerne og et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Du evner at skabe troværdighed om din person, 

både som forstander, social leder og vores ansigt udadtil – og du kan ikke lade være med at bidrage med 

råd og holdninger, når medier, politikere og kommuner rækker ud til os. 

 

Derudover ser vi gerne, at du:   

• besidder solid ledelseserfaring, måske som forstander fra et botilbud eller skoleleder for en høj- eller 

efterskole – en dokumenteret lederuddannelse er et plus 

• har erfaring med at arbejde med udsatte mennesker eller socialt arbejde – fx som sygeplejerske, 

socialrådgiver, socialpædagog eller konsulent 

 

Du skal være medlem af folkekirken og kunne arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og 

menneskesyn. 

 

Vil du være med til at gøre en forskel? 

Så send din ansøgning med CV og relevante bilag til leder-sonderborg@kirkenskorshaer.dk senest onsdag 

den 8. maj 2019 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler afholdes den 23. maj 2019.  

 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte regionschef Britt Gaarn-Larsen på 7443 6102. 

  

Alle informationer opbevares og håndteres fortroligt og slettes efter ansættelsesforløbet.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

 

mailto:leder-sonderborg@kirkenskorshaer.dk

