Settlementet søger vikar til Saxogades
socialøkonomiske butikker Normas og Heidi
& Bjarne
Har du mod på en spændende kombination af detailhandel, samarbejde med frivillige og arbejde med socialt
udsatte, så er du måske netop den rette person til jobbet som tilkaldevikar i børnebutikken Heidi & Bjarne og
designbutikken Normas. Vi har brug for en vikar ved sygdom, samt ved ferier og du skal derfor være
forberedt på et svingende timeantal.
Butiksvagterne er primært besat af frivillige kræfter og har som deres primære formål er at være en
veldrevne praktikpladser for udsatte borgere. Du behøver ikke have en socialfaglig uddannelsesbaggrund,
men det er vigtigt, at du er drevet af lysten til at være med til at skabe en god praktikplads med plads og rum
for den enkelte – dette være praktikant eller frivillig.
Vi forventer at du:
•
•
•

Kan lide at betjene kunder og yde en god service
Kan tilkaldes med kort varsel ved sygdom
Kan dække vagter i sommerferien og ved juletid

•

Har en rummelig og anerkendende tilgang til frivillige og praktikanter

•

Besidder engagement og lyst til at arbejde med mennesker

•

Har lyst og vilje til faglig og personlig udvikling

•

Vægter et sundt og godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:
•
•
•

Et spændende arbejde i to unikke butikskoncepter, hvor du gør en forskel
Faste lørdagsvagter frem til 1.1.18 og derefter efter behov
At være en del af to dejlige og velrenommerede butikker som drives med stor gejst

Timer efter aftale
Ansættelsen er fra 1/12/17, vi holder samtaler i uge 48, og frist for ansøgning er 4/12/17
Send ansøgning og cv til leder af Heidi & Bjarne og Normas anja@settlementet.dk

Kort om Settlementet
Settlementet på Vesterbro er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med inddragelse af
civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle
ligestilling. Vores mission er at skabe håb, udvikling og meningsfulde fællesskaber for socialt udsatte borgere, der
falder gennem velfærdssamfundets net, ved at
understøtte, at det enkelte menneske udfolder sit potentiale og bidrager positivt
til samfundet. På denne måde bidrager vi til, at der bygges bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner,
på tværs af generationer og på tværs af sociale
og kulturelle skel. Vores mål er således at sikre ligestilling og social integration for socialt udsatte borgere. Dette
er ikke bare til gavn for den enkelte borger, men for
hele samfundet. Settlementet på Vesterbro er organiseret som en erhvervsdrivende fond og er registreret som en
socialøkonomisk virksomhed med 45 ansatte og 100 frivillige.
Læs mere på www.settlementet.dk.

Kort om Saxogade

Settlementet har drevet socialøkonomiske aktiviteter i Saxogade siden 1986, og er nu i gang med en revitalisering
af gaden, så den bliver Københavns første sociale handelsgade. Alle Saxogades butikker skal være sociale bagved
disken og kommercielle foran. Saxogade danner således rammen om rummelige arbejdspladser i
socialøkonomiske virksomheder, hvor borgere med problemer ud over ledighed tilbydes praktikforløb med fokus
på faglig opkvalificering samt personlig og social kompetenceudvikling.

