
	   	  

	  

Vil	  du	  give	  omsorg	  og	  støtte	  til	  hjemløse	  immigranter	  og	  drive	  en	  morgencafé?	  
	  
Vi	  søger	  en	  ny	  driftsansvarlig,	  som	  kan	  yde	  støtte	  og	  omsorg	  for	  vores	  brugere,	  og	  som	  kan	  håndtere	  de	  
mange	  praktiske	  gøremål	  i	  løbet	  af	  en	  dag.	  Du	  kommer	  til	  at	  arbejde	  tæt	  sammen	  med	  Graces	  leder	  og	  
får	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  videreudvikle	  Grace	  som	  værested.	  

	  
Vil	  du	  være	  med	  til	  at	  støtte	  hjemløse	  immigranter	  i	  Danmark?	  Har	  du	  en	  stor	  portion	  overskud	  og	  praktisk	  
snilde	  til	  at	  kunne	  drive	  en	  morgencafé?	  Vi	  søger	  en,	  som	  har	  lyst	  til	  at	  beskæftige	  sig	  med	  brugere,	  der	  kan	  have	  
en	  masse	  udfordringer	  i	  hverdagen	  af	  fysisk	  eller	  psykisk	  karakter.	  Der	  kan	  forekomme	  konflikter,	  særligt	  om	  
vinteren,	  når	  vores	  gæster	  er	  særligt	  pressede.	  Konflikter,	  som	  du	  skal	  have	  mod	  på	  at	  nedtrappe.	  Du	  har	  evt.	  en	  
pædagogisk	  uddannelse	  eller	  erfaring	  fra	  et	  lignende	  værested.	  Derudover	  har	  du	  en	  masse	  energi	  og	  vil	  gerne	  
gøre	  Grace	  til	  vores	  gæsters	  andet	  hjem.	  Du	  har	  måske	  også	  en	  masse	  gode	  ideer	  til,	  hvordan	  dette	  kan	  gøres.	  
Da	  vi	  kun	  er	  to	  ansatte	  og	  en	  masse	  engagerede	  frivillige,	  er	  der	  ikke	  langt	  fra	  tanke	  til	  handling.	  	  

	  
Grace	  er	  primært	  en	  morgencafé,	  hvor	  alle,	  der	  har	  brug	  for	  et	  pusterum,	  er	  velkomne,	  men	  særligt	  hjemløse	  
immigranter	  er	  en	  del	  af	  vores	  brugersegment.	  Grace	  er	  et	  fredfyld	  sted	  for	  gadens	  folk,	  hvor	  man	  kan	  få	  ro,	  
lettet	  hjertet	  og	  mættet	  maven.	  Vi	  ser	  på	  alle	  vores	  brugere	  som	  unikke	  individer	  og	  forsøger	  at	  få	  det	  bedste	  
frem	  i	  dem	  enten	  via	  rådgivning	  til	  at	  komme	  i	  job,	  støtte	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  deres	  hjemland	  eller	  blot	  ved	  at	  
give	  omsorg	  og	  ro.	  	  
Vi	  har	  fra	  april-‐november	  åbent	  i	  hverdagene	  fra	  8.00-‐12.00,	  hvor	  vi	  serverer	  morgenmad	  og	  kaffe.	  I	  
vintermånederne	  (december-‐marts)	  forventer	  vi	  at	  modtage	  socialstyrelsens	  pulje	  til	  etablering	  af	  midlertidige	  
nødovernatningsmuligheder	  og	  dermed	  åbne	  et	  nødherberg,	  som	  vi	  har	  gjort	  de	  sidste	  fire	  år.	  Her	  får	  40	  af	  vores	  
brugere	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  seng	  at	  sove	  i.	  	  
	  
Jobbet	  som	  driftsansvarlig	  indebærer:	  

• Daglig	  drift	  af	  cafeen	  -‐	  inkl.	  fx	  planlægning	  af	  mad	  i	  samarbejde	  med	  vores	  madbud.	  
• Praktiske	  opgaver	  som	  fx	  vask	  af	  sengetøj,	  modtagelse	  af	  fødevarebanken	  etc.	  
• Ansvarlig	  for	  fødevarekontrol.	  	  
• Planlægning	  og	  afholdelse	  af	  løbende	  events	  såsom	  Saturday	  Grace,	  fodboldtræning,	  Movie	  Nights	  eller	  

lignende.	  
	  

Der	  vil	  ydermere	  være	  mulighed	  for	  -‐	  ved	  interesse	  -‐	  at	  få	  større	  indvirkning	  på	  Grace	  som	  værested	  via:	  
• Udvikling	  af	  projekter	  og	  kurser	  etc.	  med	  løbende	  sparring	  ved	  projektleder	  	  
• Fokus	  på	  pleje	  af	  frivillige	  og	  rekruttering	  –	  vi	  har	  tilknyttet	  omtrent	  400	  frivillige.	  	  

 
Under	  morgencafeen	  (april-‐december)	  ligger	  arbejdstiden	  fra	  7.00-‐13.00	  mandag-‐fredag	  med	  løbende	  møder	  og	  
ad	  hoc	  events.	  Weekendarbejde	  kan	  forekomme.	  
Under	  nødherberget	  (december-‐marts)	  vil	  du	  have	  fire	  vagter	  om	  ugen	  fra	  18.00-‐23.30	  (rullende	  skema).	  Enkelte	  
morgenvagter	  7.00-‐8.30	  kan	  forekomme.	  	  Derudover	  vil	  der	  være	  løbende	  møder,	  som	  planlægges	  i	  samarbejde	  
med	  leder.	  
Udover	  de	  faste	  timer	  i	  morgencafeen/nødherberget	  har	  du	  stor	  indflydelse	  på	  dine	  arbejdstider,	  dog	  med	  fast	  
reference	  til	  Graces	  leder.	  
	  
Stillingen	  er	  en	  projektansættelse	  på	  37	  timer	  om	  ugen	  frem	  til	  31.03.2017,	  men	  med	  stor	  sandsynlighed	  for	  
forlængelse.	  	  Opstart	  hurtigst	  muligt	  eller	  senest	  d.	  01.10.2016.	  
	  
Ansøgningsfristen	  er	  d.	  21.	  august.	  Vi	  forventer	  at	  gennemføre	  samtaler	  i	  den	  efterfølgende	  uge.	  Send	  din	  
ansøgning	  og	  dit	  CV	  til	  projektleder	  Mette	  Melchjorsen	  på	  mme@blaakors.dk	  mærk	  ”Ansøgning	  
driftsansvalig”	  
	  
Har	  du	  spørgsmål	  til	  stillingen,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  GraceKBHs	  leder	  Mette	  Melchjorsen	  på	  tlf:	  51	  
68	  54	  39	  eller	  på	  mail:	  mme@blaakors.dk.	  


