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Kolding Krisecenter søger leder m/k 
Kolding Krisecenter er et sikkert og midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn. Kolding Krisecenter er 
beliggende i nyistandsatte rammer på Basagerhus i Nr. Bjert ved Kolding. 

Vi er en selvejende akut-institution jvf. SL §109 med driftsaftale med Kolding Kommune. Krisecentret ledes af en 
bestyrelse og en daglig leder. Foruden lederen er der seks ansatte og ca. 40 frivillige. 

Vi forventer disse faglige kompetencer:                       

• At du har erfaring og lyst til at arbejde med udsatte grupper som voldsramte kvinder og deres børn 
• At du har ledererfaring samt en socialfaglig baggrund 
• At du har kendskab til områdets lovstof 
• At du er en tydelig leder, der kan medinddrage personale og frivillige i husets udvikling og daglige drift. 
• At du kan facilitere et stærkt samarbejde mellem personale, frivillige og bestyrelse 
• At du har økonomisk overblik og erfaring med administrativt arbejde  
• At du forstår at arbejde i netværk og kan samarbejde på det kommunale niveau, og de forskellige 

interessenter af huset  
• At du forstår at informere og kommunikere på alle planer 
• At du er fleksibel vedrørende skiftende arbejdstider, da aften- og weekendarbejde kan påregnes 

Vi forventer disse personlige kompetencer: 

• At du er positiv og anerkendende 
• At du er struktureret, fleksibel og løsningsorienteret 
• At du kan angive retning og skabe fælles mål 
• At du kan fremme personalets og de frivilliges forskellige kompetencer 

Vi tilbyder:  

• Muligheden for at fremme arbejdet for voldsramte kvinder og børn 
• Et spændende og varieret arbejde med mange udfordringer 
• Et nyt og spændende hus 
• Et fagligt fokus på børneperspektivet 
• Supervision og kurser 
• Et erfarent, professionelt og udviklingsorienteret personale 
• En engageret og alsidig frivilliggruppe  
• En aktiv bestyrelse 

Tiltrædelse 1. august 2017. Stillingen er på 37 timer pr uge.  

Skriftlig ansøgning, eksamenspapirer og relevante udtalelser skal sendes til bestyrelsesleder Birgitte Kjær Hansen for 
Kolding Krisecenter på bkha@koldingkrisecenter.dk og skal være modtaget senest den 1. maj.  

Ansættelsessamtale forventes afholdt medio maj. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsesleder Birgitte Kjær Hansen på bkha@koldingkrisecenter.dk samt 
søge information om huset på vores website. 
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