Visionær Forstander
Kirkens Korshærs Herberg i København
Kirkens Korshærs Herberg (KKH) i Hillerødgade, København søger en engageret og visionær forstander.
KKH er en privat selvejende institution og er en del af landsorganisationen Kirkens Korshær, som er en
social og folkekirkelig hjælpeorganisation.
KKH består af en herbergsafdeling (§110), et botilbud (§108), et ungetilbud (§110) samt en natcafe (§110).
Institutionen, som beskæftiger 62 medarbejdere, har samlet set 99 døgnpladser og 30 natpladser. KKH har
driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
På vores hjemmesider www.hilleroedgade.kirkenskorshaer.dk og www.kirkenskorshaer.dk kan du læse mere
om os.

Dit ansvar og arbejdsopgaver
Du vil referere til bestyrelsen i KKH.
Som forstander har du det overordnede ledelsesansvar for KKHs drift samt udvikling og skal således sikre,
at institutionen drives inden for rammerne af vores værdigrundlag samt de økonomiske og faglige mål.
KKH er inde i en god udvikling, som vores nye forstander skal fastholde. Dels via fokus på en fortsat høj
faglighed i opgaveløsningen, dels via en fortsat styrkelse af vores forskellige tilbud. Dette sker naturligvis i
tæt dialog og samarbejde med bestyrelsen, souschefen/ledergruppen, medarbejderne samt eksterne
samarbejdspartnere.
Dine primære arbejdsopgaver bliver herudover at:
•
•
•
•

Varetage personaleledelse, herunder sparring med afdelingslederne, ressourcestyring,
arbejdsmiljø/trivsel
Vedligeholde og udbygge samarbejdet med andre offentlige myndigheder, herunder Københavns
Kommune som er den primære samarbejdspartner
Varetage den eksterne kommunikation
Forberede og efterbehandle institutions bestyrelsesmøder

Det forventes endvidere, at du aktivt tager del i samarbejdet med Kirkens Korshærs øvrige sociale og
diakonale arbejder.

Hvad forventer vi af dig
Du har en betydelig ledelseserfaring, herunder erfaring med ledelse gennem ledere. Du sidder sandsynligvis
i dag med ansvaret for et større socialfagligt tilbud, hvor du har et selvstændigt ansvar for den daglige drift
samt udvikling af tilbuddet.
Som leder er du åben og værdsætter dialogen med personalet. Du forstår at motivere dine omgivelser
gennem samarbejde, medinddragelse og uddelegering af ansvar. Samtidig har du en ledelsesstil, som er
retningsgivende og tydelig.
Du er endvidere visionær og nytænkende, hvilket betyder, at du finder nye løsninger og metoder, såvel inden
for det pædagogiske felt som det administrative område.
Høj faglighed og kvalitet i det socialfaglige arbejde er også vigtigt for dig, hvorfor du løbende følger
udviklingen på de respektive områder. Dels i forhold til den politiske agenda, dels i forhold til de socialfaglige
og pædagogiske metoder og principper.
Herudover lægger vi vægt på at vores nye forstander:
•
•
•
•
•

Har en faglig uddannelse på minimum bachelorniveau, fx inden for det pædagogiske, sociale eller
sundhedsfaglige område
Har en uddannelsesmæssig overbygning inden for ledelse/økonomi
Er forhandlingsvant
Har solid erfaring i samarbejdet med kommuner og andre myndigheder.
Er kommunikativ stærk

Vi forventer endvidere, at du har flair for og erfaring med det administrative område, herunder bl.a. budgetog økonomistyring, it-anvendelse og rapportering.
Vi tilbyder
KKH er en institution med kompetente og loyale medarbejdere, som er yderst dedikeret til arbejdet med
hjemmeløse. Dette understøttes samtidigt af en engageret og deltagende bestyrelse.
Endvidere er institutionen i konstant udvikling med et stærkt fokus på etik og trivsel. Derfor er KKH en
spændende og krævende arbejdsplads, hvor mulighederne for at udvikle egne kompetencer på det
socialfaglige områder er optimale.
Da vi er en del af landsorganisationen Kirkens Korshær får du samtidig adgang til et stort netværk af dygtige
socialfaglige kolleger, som vil være gode sparringspartnere i dit socialfaglige ledelsesarbejde.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og din faglige
organisation. Beslutning om ansættelse forelægges Københavns Kommune til orientering og lønnen
fastlægges efter en endelig godkendelse af Københavns Kommune.
Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kirkens Korshærs Herberg med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om
stillingen rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.
Første samtalerunde afholdes i ugerne 5 og 6. Stillingen ønskes besat med virkning fra 1. april 2018.
Din ansøgning vedlagt CV samt eksamensbeviser sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningen mærkes
”Forstander KKH”. Ansøgningsfristen er søndag den 28. januar 2018, kl. 12.00.

