Projekt- og frivilligkoordinator til Caritas Center Stenosgade
(barselsvikar)
Caritas Danmark søger en projekt- og frivilligkoordinator til barselsvikariat i vores nationale team. Du
bliver en del af teamets fælles opgaveløsning og får selvstændigt ansvar for den overordnede drift og
udvikling af Caritas Center Stenosgade.
Kan du se dig selv i en multifunktionsrolle, hvor du både er idéudvikler, søsætter, projektleder,
frivilligkoordinator, kommunikationsansvarlig, kaffeven med frivillige og praktisk blæksprutte?
Falder det dig naturligt at omgås mennesker med respekt og åbenhed?
Har du sans for at arbejde med frivillige og ældre, både i forhold til rekruttering, organisering, inddragelse
og ledelse?
Har du kendskab til projektledelse – og kan du omsætte udviklingsplaner til praksis?
Så vil vi gerne høre fra dig!
Drift og udvikling af Caritas Center Stenosgade
Centeret har i øjeblikket 3-4 faste ugentlige aktiviteter, som ledes og drives af frivillige, og som du vil være
ansvarlig for videreudviklingen af. Der vil ligeledes ligge en stor opgave i at omsætte vores nye
udviklingsplan for en ældreindsats til praksis. Driftsmæssigt indebærer stillingen desuden at sikre det
økonomiske overblik og overholdelse af budgetter for både enkelte aktiviteter og Centeret som helhed, at
koordinere lokaler samt organisere praktisk vedligeholdelse, indkøb med videre.
Vi søger en projekt- og frivilligkoordinator, som:
• er optaget af at arbejde med, lede og inddrage frivillige
•

kan udøve sparring, supervision og støtte til aktivitetslederes indsats og ideer og samtidig sikre mål
og retning i udviklingen af aktiviteter

•

har forstand på både skriftlig og mundtlig kommunikation til forskellige målgrupper og kan
varetage synliggørelse af Centeret

•

har erfaring med selvstændig projektledelse og -administration, arbejder struktureret og evner at
prioritere tid og opgaver

•

trives med en fleksibel arbejdstid, der også indebærer et vist omfang af aften- og weekendarbejde i
forbindelse med møder og aktiviteter i Centeret

•

kan gå i dialog med en mangfoldighed af mennesker og være rummelig og nysgerrig over for både
tro, etnicitet og kultur

•

er en empatisk, initiativrig og engageret kollega, der bidrager til fællesskabet

•

kan arbejde under pres og med korte deadlines – og stadig bevare overblikket og det gode humør

•

har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en kirkelig hjælpeorganisation

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation
Vi vil forandre verden! Caritas Danmark yder humanitær og langsigtet udviklingsbistand i en række lande. I
Danmark laver vi socialt arbejde og påvirker den politiske dagsorden – alene eller sammen med andre
civilsamfundsorganisationer. Midlerne til arbejdet kommer fra Caritas Danmarks bagland,
Udenrigsministeriet, fonde og andre donorer.
Vi er en del af et globalt fællesskab - Caritas Danmark er stiftende medlem af Caritas Internationalis, der
arbejder i over 200 lande og territorier. Grundlaget for vores arbejde er Den katolske Kirkes sociallære, som
afspejles i vores værdier: Respekt, Fællesskab og Solidaritet.
Ansættelsesvilkår
Barselsvikariat på 30 timer om ugen i 10 måneder med mulighed for forlængelse.
Aflønning følger Caritas Danmarks lønsystem, hvor stillingen afhængigt af erfaring aflønnes inden for
intervallet 22.643,76 – 27.405,58 kr. pr. måned ved en ansættelsesgrad på 30/37.
Hertil kommer Caritas Danmarks obligatoriske pensionsordning på 17,1 pct. af bruttolønnen, hvoraf
arbejdsgiver bidrager med 11,4 pct., og lønmodtager bidrager med 5,7 pct.
Ansøgningsfristen er fredag den 15. marts 2019 kl. 23:59 – ansøgninger behandles løbende.
Ansøgning og CV sendes til administrationschef Mariann Uhrlund Due, mud@caritas.dk
Forventet tiltrædelse snarest. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12.
Vi forventer, at du i din ansøgning begrunder din motivation for og erfaringer med at arbejde i en
organisation, der hviler på det kristne livs- og menneskesyn. Ansøgere skal være indstillet på, at der
indhentes referencer.
Yderligere oplysninger kan fås på www.caritas.dk og hos national teamleder Jacob Nue Sønderstrup, tlf.
3818 0004.

