Socialfaglige cafémedarbejdere
Kollegiet Gl. Køge Landevej søger 2 socialfaglige medarbejdere til vores Caféområde. Gennem din
udadvendte og serviceminded personlighed er du med til at skabe et hyggeligt og indbydende miljø
i tæt samarbejde med kantinepersonalet.
Ansættelserne skyldes en midlertidig ekstrabevilling, hvorfor stillingerne er tidsbegrænsede med
udløb 31. december 2020.
Kollegiet er en boform for hjemløse, som drives af WeShelter. Vi er en selvejende institution, som
har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Samlet har huset plads til 97 beboere og
ligger geografisk i Valby.
Caféen er et fælles multifunktionsområde, som dels er et aktivitets- og mødested for beboerne,
dels et spisested for beboerne og medarbejderne. Desuden fungerer Caféen som reception, hvor
der bl.a. tages imod husets gæster.
På www.kollegiet.info kan du læse mere om os.
Arbejdsopgaver
Du får et meget bredt og alsidigt arbejdsfelt, hvor du bl.a. skal være med til at sætte rammerne i
caféen og sikre at området er levende og indbydende for stedets beboere.
En af dine vigtige opgaver bliver at passe områdets ”Reception”, som har åbent et par timer om
dagen og hvor fra der bl.a. udleveres post, vaske- og nøglekort til beboerne.
Du skal derudover være caféens ”kendte” ansigt og stå til rådighed for beboerne, når de har brug
for praktisk hjælp, fx med stedets computere. Vi forventer samtidig, at du også selv proaktivt
involverer dig i beboerne gennem aktiv lytning og dialog samt igangsætter tiltag, som er givende
og udviklende for beboerne.
I det daglige har du naturligvis også et tæt samarbejde med beboernes kontaktpersoner, men du
vil ikke være en del af det pædagogiske team.
I tillæg til ovenstående vil der være praktiske og administrative opgaver tilknyttet stillingen, fx
telefonpasning, opsyn, modtagelse af gæster samt mindre rengøringsopgaver.

Hvad forventer vi
Det er vigtigt at du er socialt anlagt og fungere ubesværet i dialogen med andre mennesker. Din
uddannelsesmæssig baggrund er ikke så afgørende. Har du derimod erfaring fra en lignende
stilling, fx som klub- eller værested-medarbejder, er det naturligvis en fordel.
Derudover lægger vi vægt på, at du:
•
•
•
•
•

I pressede situationer kan bevare overblikket og handle konstruktivt
Er selvigangsættende og serviceminded
Har en imødekommende og rummelig tilgang til dine omgivelser
Er praktisk og løsningsorienteret
Har en høj grad af fleksibilitet, som fx at hjælpe kontaktpersonerne, hvis der er akutte
praktiske opgaver

Det har naturligvis også stor betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver Kollegiet på.
Derfor forventer vi, at du sætter dig grundig ind i vores værdier, som du finder godt beskrevet på
vores hjemmeside.
Vi tilbyder
En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder
målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil, som du kan læse
mere om på vores hjemmeside.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
En fuldtidsstilling (tidsbegrænset), hvor den normale arbejdstid ligger mellem 8-17 på ugens fem
hverdage. Tre dage fra 8-15 og to dage fra 9-17.
Nyrenoverede bygninger, værelser, kontorer og lokaler med gode faciliteter, herunder også en
kantine/cafe.
En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet.
Der er desuden gode parkeringsforhold på matriklen.
Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kollegiet med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen
rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 21 20 12 10.
Første samtalerunde afholdes i uge 25.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Din ansøgning mærket ”Café Kollegiet” samt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningsfristen
er søndag den 14. juni 2020, kl. 12.00.

