LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution søger en erfaren og engageret
krisecenterleder, der kan drive vores nye krisecenter og fungere som souschef for
vores direktør
Vi åbner snart dørene for et specialiseret krisecenter i København for kvinder, der har været udsat for vold,
med plads til 20 kvinder og 8 børn.
Ansvar og arbejdsopgaver
Som vores nye krisecenterleder refererer du til direktøren og fungerer som dennes stedfortræder. Du skal
være med til at implementere det faglige indhold, kvaliteten og økonomien i vores krisecentertilbud. Dette
skal bl.a. sikres gennem opbygningen og udviklingen af en fagligt velfunderet medarbejdergruppe.
Da krisecentret ikke har driftsoverenskomst, skal du endvidere udvikle et bæredygtigt forretningskoncept,
som takstfinansieret tilbud, og markedsføre krisecentret i forhold til kommuner og andre relevante
samarbejdspartnere.
Derudover får du ansvaret for den daglige drift af krisecentret, inden for rammerne af vores værdigrundlag,
i samarbejde med de øvrige ansatte.
Primære arbejdsopgaver
Varetagelse af personaleledelsen, herunder ansættelse af krisecentermedarbejdere, medarbejderudvikling,
ressourcestyring, intern kommunikation, vagtplanlægning og arbejdsmiljø/trivsel.
På sigt regnes med mindst 12 fastansatte ifm. krisecentret samt et større antal frivillige.
Derudover får du det overordnede ansvar for bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Visitation
Handleplaner
Etablering af efterværnstilbud
Styringen af den daglige økonomi
Udarbejdelse af dokumentation mv.
Etablering af skole- eller daginstitutionstilbud til evt. medfølgende børn.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du har flere års erfaring med personaleledelse samt ledelse af et socialt tilbud under
serviceloven. Du har en socialfaglig uddannelse og gerne en kandidatgrad. Du har kendskab til både NGO´er
og den kommunale verden og ved, hvordan en døgninstitution skal køre.
Derudover lægger vi vægt på, at den nye leder:
•
•
•
•
•
•

har erfaring med målgruppen socialt udsatte, herunder voldsudsatte, kvinder med udenlandsk baggrund.
samt kvinder med prostitutionserfaring.
har arbejdet med krise- og traumehåndtering.
er velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.
har en tydelig ledelsesstil, som er motiverende og tillidsskabende.
har god IT- og økonomiforståelse.
har erfaring med dokumentation og resultatbaseret socialt arbejde.

•
•

har et veludbygget netværk, som er etableret gennem samarbejde med kommuner, tilsyn mv.
er udadvendt og kan skabe resultater.
Du skal være indstillet på, at der vil være en del praktiske og administrative opgaver i din stilling.

Vi tilbyder
Et selvstændigt job i en mangfoldig og udviklingsorienteret NGO, der arbejder med en sammensat
finansiering, som bl.a. består af: offentlige midler, puljer, indsamlede midler og salg af sociale ydelser.
Vi har et klart værdigrundlag og ønsker at være en aktiv medspiller, der er med til at sætte dagsordenen i
den danske socialpolitik.
LivaRehab og krisecentret LivaShelter, er etableret af LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution.
Krisecentret er vores nyeste skud på stammen.

Værdigrundlag
Du kan læse mere om os og vores værdier på: www.livarehab.dk.
Ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og eksamensbeviser, sendes til mailadressen: job@livarehab.dk.
Ansøgningen mærkes: ”Leder krisecenter”.
Yderligere oplysninger om stillingen gives af direktør Flora Ghosh på telefonnummer: 53 71 61 00.
Ansøgningsfristen er mandag den 11. juni 2018 kl. 12.00. Samtaler afholdes mandag den 18. juni.
Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle – uanset køn, alder, race, religion eller
etnisk baggrund – til at søge job hos os.
Vi tilbyder vores medarbejdere supervision samt interne og eksterne uddannelser.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor ansættelsesforholdene aftales individuelt under hensyntagen til
erfaringer og kompetencer i henhold til gældende overenskomst på området.

