Kolding Krisecenter søger en praktisk medarbejder
Kolding Krisecenter søger en praktisk medarbejder til en 32 timers fast stilling fra den 1.
september 2022.
Arbejdsopgaverne er:
• Rengøring og vedligehold af krisecentrets lokaler og inventar
• Indkøb af varer
• At vedligeholde haven og passe blomster ude og inde
• At passe telefonen, når der er særligt travlt
• At skabe en hyggelig og tryg stemning for både kvinder og børn
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•
•

At du har arbejdserfaring med rengøring af institutioner eller lignende steder
At du sætter en ære i, at huset er rent og indbydende, måske endda med en buket
blomster i vasen
At du selvstændigt kan skabe dig et overblik og prioritere i opgaverne
At du kan snakke med alle og kan skabe en hyggelig stemning omkring dig
At du taler flydende dansk og er robust både psykisk og fysisk
At du besidder stærke samarbejdsevner og et godt humør
At du trives med en uforudsigelig hverdag og er fleksibel vedrørende skiftende
arbejdstider. Arbejdstider vil hovedsaligt være i hverdage mellem 7-21, men der vil
også være vagter i weekends og på helligdage. Der kan forekomme enkelte
nattevagter.

Vi tilbyder:
• Et selvstændigt og varieret arbejde i et spændende hus med skiftende beboere
• Mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet
• At du kan blive en del af et erfarent team i et godt arbejdsmiljø
• Deltagelse i praktiske og faglige møder samt supervision og kurser

Tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer pr uge.
Skriftlig ansøgning, eksamenspapirer og relevante udtalelser sendes til Kolding
Krisecenter på bmni@koldingkrisecenter.dk.
Ansøgningsfrist: 21. juni 2022. Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 26.
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Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte leder Britt Malkiel Nielsen på
bmni@koldingkrisecenter.dk samt søge information om huset på vores website.
Krisecentret er et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn efter §109. Der
er plads til 9 kvinder og op til 16 børn. Kolding Krisecenter er beliggende på Basagerhus i
Nr. Bjert ved Kolding. Krisecentret ledes af en bestyrelse og en daglig leder. Foruden
lederen er der 10 ansatte, heraf er 5 kontaktpersoner for kvinderne og en kontaktperson
for børnene. Derudover har krisecentret ca. 25 frivillige.
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