Programkoordinator til Caritas Danmark
Vil du sikre at sårbare migranters rettigheder bliver mødt samt sikre adgangen til støtte
indenfor mental sundhed, beskæftigelse og netværk?
Vi søger en dygtig og engageret fuldtidsmedarbejder til det sociale arbejde i vores nationale afdeling.
Stillingen indebærer frivilligledelse, projektkoordination samt til tider praktiske driftsopgaver. Det nationale
arbejde er stadig under udvikling og som programkoordinator får du mulighed for at præge denne
udvikling.

Dine mål vil bl.a. være at:
•
•
•
•

At sikre driften af Pastor Ballins migranthus på Vesterbro i København
At sikre de løbende, faste aktiviteter i migrant-programmet
At udvikle aktiviteter indenfor beskæftigelsesinklusion
Sikre netværksaktiviteter

Vi har brug for en ny kollega som kan:
•
•
•
•
•
•

Engagere og lede frivillige
Udvikle eksisterende aktiviteter og designe nye relevante indsatser
Samarbejde med andre organisationer med samme målgruppe
Udvikle og projektstyre, men samtidig er indstillet på de mere praktiske opgaver, der også er
forbundet med opgaven
Arbejde på forskellige tidspunkter, også uden for normal kontortid
Møde og rådgive brugere på en værdig måde

Det er en fordel, hvis du har kendskab til:
•
•
•
•

Frivilligledelse
Integrations- og migrationsprojekter
Beskæftigelsesinklusion
Du taler et eller flere relevante sprog

Vi tilbyder:
•

En spændende stilling i en mindre, men anerkendt og stærk, trosbaseret hjælpeorganisation, hvor
fokus er på at tjene de svageste på en professionel og kvalificeret måde. I Caritas er der kort fra ide
til handling, og dine arbejdsopgaver er varierende og du er selv er med til at definere dine opgaver.

•
•
•

En stilling med mulighed for selvstændig opgaveudførsel
En arbejdsplads hvor vi sætter pris på hinanden og et godt arbejdsmiljø.
Mulighed for at udvikle sig fagligt.

Ansøgningsfristen er 9. december, kl. 23.59. Motiveret ansøgning og CV sendes til caritas@caritas.dk
Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling med udløb 30. juni 2024, dog med mulighed for forlængelse.
Tiltrædelse om muligt gerne 1. januar. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos leder af det nationale arbejde, Ditte Dandanell Bihl på
did@caritas.dk
Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion,
seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Caritas Danmark forpligtet til at forhindre
enhver form for uønsket adfærd på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane, udnyttelse og misbrug,
manglende integritet og økonomisk forseelse. C-DK forventer, at alle medarbejdere og frivillige deler dette
engagement gennem vores Code of Conduct. Bemærk: Alle tilbud om ansættelse kræver tilfredsstillende
referencer og kan være underlagt screeningskontrol, som kan omfatte strafferegistre og kontrol af
finansiering af terrorisme.
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.

