Landsforeningen af Væresteder har brug for 2 nye kollegaer
Vi har brug for to nye kollegaer, der vil være med til at gå forrest for at forbedre vilkårene for socialt
udsatte mennesker på væresteder gennem fællesskab og konstruktive aktiviteter.
Landsforeningen af Væresteder er en mindre NGO-organisation med kontor i Fredericia. Vi har 135
medlemmer, som er væresteder fordelt i hele landet, der deler værdien om at socialt udsatte mennesker
skal have reelle muligheder for at få et bedre liv. Vores arbejde bygger grundlæggende på at give socialt
udsatte mennesker nye roller gennem kurser og aktiviteter.
Vi er meget optaget af, at vores indsatser og projekter skal skabe forandringer for værestedsbrugerne og
evaluerer derfor vores egen praksis for at blive klogere.

Om dig
Vi har to stillinger ledige, hvor den ene stilling primært vil have fokus på forstærkning af vores digitale
værested mens den anden stilling vil have fokus på håndarbejde og kunst.
Fælles for begge stillinger er, at vi forestiller os:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en socialfaglig baggrund og kendskab til udsatteområdet
Er løsningsorienteret og ikke bange for at prøve ting, du ikke har prøvet før
Er god til at spille med og ”gribe bolde”
Har lyst til at tage over på projekter i afviklings- og driftsfasen – med andre ord er du en
struktureret ”afslutter”, der har lyst til at evaluere og kan implementere vores indsatser
Er udadvendt og god til at skabe kontakt til mange forskellige mennesker
Kan være sparringspartner i forhold til det socialfaglige perspektiv i projektudvikling og
projektafvikling
Har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt og er også vant til at dokumentere
Du er hjemmevant i officepakken

Digital værestedsmedarbejder
I vores digitale værested er der aktuelt ansat én primær medarbejder, men vi er ved at undersøge hvorvidt
socialt arbejde kan laves digitalt og har brug for flere hænder.
I det digitale værested er der både daglige aktiviteter, gruppe forløb, råd og vejledning men også større
aktiviteter med forandringsfokus. Der vil i et vist omfang være timer udenfor almindelig arbejdstid, da vi
også undersøger, hvad den optimale åbningstid er for et digitalt værested. Arbejdet tilrettelægges i et team
bestående af programleder, den anden digitale værestedsmedarbejder og studentermedhjælpere. Hvis du
er interesseret i denne stilling, vil det klart være en fordel at have gode digitale færdigheder og lyst til
digital brugerkontakt.
Kreativ aktivitetsmedarbejder
Vi er vi i gang med at afslutte det første kunstprojekt, hvor 35 væresteder i hele landet har strikket til et
kunstværk, som skal udstilles på Svendborg Forsorgsmuseum. Vi har fået penge til at fortsætte udviklingen
med craft, kunst og væresteder, og har derfor brug for en medarbejder, som har lyst til at indgå i dette

arbejde. Du skal have lyst til at inspirere og skabe forandringer gennem håndarbejde. Måske kan du selv
brodere, strikke og hækle - det vigtigste er dog, at du kan planlægge og skabe begejstring. Det er også
vigtigt, at du kan facilitere en workshop både digitalt og fysisk

Om os
Vi er 13 medarbejdere og 3 studentermedhjælpere, som hver dag går på arbejde for at forbedre vilkårene
for socialt udsatte mennesker ved at fortælle den gode historie.
Organisation er bygget op omkring 2 programmer: ”Konstruktive Fællesskaber” og ”Sport for livet”, hvor
hvert program har flere projekter. Du vil komme til at arbejde i det program, som hedder ”Konstruktive
fællesskaber”. Da vi er en mindre organisation, skal du forvente at have forskelligartede opgaver i løbet af
en uge. En dag hjælper du med at pakke garnforsendelser til værestederne, mens du samtidig formulerer
et brev til værestedspersonalet om vores næste projekt. Den næste dag er du facilitator i et digitalt
gruppeforløb, og den tredje dag hjælper du til en evalueringsindsats, hvor du både skal bidrage med
refleksioner og din viden om socialt arbejde.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er 37 timer ugentligt. Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst.
Arbejdssted er på kontoret, Karetmagervej 11, 1 i Fredericia. Afhængig af den stilling du søger, skal du
forvente at have mødeaktivitet andre steder i landet og det er derfor en fordel med bil.
Hvis du er interesseret i jobbet, skal du sende os din ansøgning og CV til os senest den 14. december, vi
forventer at afholde ansættelsessamtaler primo uge 51.
Ansøgning og CV sendes til lvsinfo@lavs.dk mrk. ”Socialfaglig konsulent” til enten det digitale værested
eller craft.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingerne - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering mv.

Yderligere oplysninger
Kontakt Administrations- og programchef Simon Larsen på 21346633 eller simonlarsen@lavs.dk for
spørgsmål omkring løn og ansættelse. For spørgsmål omkring arbejdsopgaverne kontakt programleder
Marika Sabroe telefon 2960 4946 eller mail marika@lavs.dk

