
	  
Kollegiet Gl. Køge Landevej

 Gl. Køge Landevej 137 
2500 Valby 

      Telefon: + 45 36 30 43 21 
www.kollegiet.info 

 
  ”Vi	  gir	  plads	  til	  udvikling”	  

Botilbud I Valby for hjemløse mænd søger rådighedsvagt pr. 2. marts 2015 
 

Kollegiet er en selvejende institution under WeShelter (tidligere Missionen blandt Hjemløse) med 
driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 
 
Vores rådighedsvagt og hans familie har efter mange års tjeneste på Kollegiet valgt at flytte til en anden 
bydel. Derfor søger Kollegiet Gl. Køge Landevej en rådighedsvagt, som skal tilse og være til rådighed for 
Kollegiets ca. 90 beboere, når dag personalet går hjem. Det drejer sig om hverdage i tidsrummet kl. 18.00 
til 07, fredag fra kl.17 til mandag kl.07.00 og søgnehelligdage. 
Foruden dig er der yderligere to andre rådighedsvagter som dækker funktionen. I tre skiftes til at være til 
rådighed hver 3. uge. 
 
Med til stillingen hører en tjenestebolig bestående af en 4 værelses lejlighed beliggende på 3. sal i en 
beboer blok som er omgivet i grønne omgivelser, tæt på Valby Parken og strandparken. Husleje er pt ca. 
4500,-kr. inkl. vand og varme. Huslejen reguleres efter cirkulære for tjenesteboliger. Internet og telefoni er 
inkluderet i lønnen. 
 
Kollegiet befinder sig pt. i en ombygningsproces, hvilket betyder, at rådighedsvagten må være indstillet 
på at flytte fra den nuværende lejlighed til en nyrenoveret og mere moderne lejlighed efterhånden som 
ombygningen skrider frem. 
 
Beboergruppen består af mænd over 25 år, som alle har komplekse problemer og derfor har brug for 
pædagogisk støtte til at komme videre i livet. Den del tager dagpersonalet sig af. 
 
Formålet med stillingen er at være til rådighed ved akut opståede problemer og henvendelser fra 
beboerne.  
 
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst for tilsynsførende assistenter på forsorgshjem 
mellem KL og FOA. 
 
Opgaver som er knyttet til stillingen er følgende: 

• Være til rådighed for alarmtelefon 
• Tilkalde hjælp ved brand, indbrud, voldsomme hændelser og dødsfald 
• Orientere sig i døgnrapporten samt videregive relevante informationer til dagpersonalet 
• Holde receptionen åben på lørdage fra kl. 12.00-12.30 for postudlevering 
• Salte udendørsområde i vinter månederne 
• Deltage i møder med ledelsen ca. 4 gang om året 
• Dække hinanden ind ved sygdom og ferie 

 
Vi forventer at du: 

• I pressede situationer bevarer overblikket og handler konstruktivt 
• Har forståelse og accept for alternative livsformer 
• Har en tilgang til beboerne der er i overensstemmelse med Kollegiets politikker og værdier. 
• Er fleksibel og kan arbejde selvstændigt 

 
Vi anbefaler, at du søger yderligere oplysninger på kollegiets hjemmeside www.kollegiet.info og har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kollegiets forstander Nikolaj Olsen tlf. 40 45 05 49 eller 
souschef Mette Emme Jørgensen 42 11 54 79. 
Ansøgningen sendes til: nbo.kollegiet@hjemlos.dk 
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 16. januar 
Ansættelsessamtaler: Uge 5 
Hører du ikke fra os inden 31.januar 2015, Kan du forvente at stillingen er besat til anden side. 
	  


