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Settlementets værested, Gang i Gaden, søger en relationsmedarbejder til 12 timer om
ugen, med mulighed for at dække ind ved sygdom, ferie mm.
Gang i Gaden er et aktivt værested for socialt udsatte voksne på Vesterbro. Her tilbyder vi en hverdag og et sted at
høre til for borgere, der ikke har et andet sted. Gang i Gaden har åbent mandag – fredag kl. 9-14. Med aktivt værested
menes der, at brugere og personale i fællesskab løser de daglige opgaver, såsom daglige indkøb, rengøring,
madlavning mv. Desuden deltager vi i og faciliterer forskellige kulturelle og sociale begivenheder på Vesterbro.
Brugerne af Gang i Gaden er socialt-, økonomisk- og sundhedsmæssigt udsatte. De er kendetegnet ved at have flere
komplekse problemstillinger inde på livet. Dette drejer sig bl.a. om hjemløshed, misbrug, sindslidelser,
langtidsledighed, krigstraumer og manglende socialt netværk.
I Gang i Gaden har brugerne mulighed for at få personlig vejledning i forhold til arbejdsmarkedet, økonomi,
boligsituation og sundhed. Derudover tager vi på udflugter både i og uden for byen.
Dine opgaver som relationsmedarbejder
•

Relationsarbejde og ankerperson for projektets deltagere

•

Facilitering af daglige opgaver som madlavning, rengøring og indkøb.

•

Planlægning af arrangementer og aktiviteter

•

At yde støtte og hjælp i forbindelse med brugernes forskellige problemstillinger

•

Samarbejde med relevante instanser omkring brugerne – såsom sygeplejersker, Settlementets rådgivnings- og
beskæftigelsesafdeling mm.

Dine kompetencer og erfaringer

•

Du har erfaring med at arbejde med socialt udsatte borgere.

•

Du kan håndtere at arbejde i et miljø, der til tider er konfliktfyldt, og du har mod på at gå ind og løse
konflikter sammen med borgerne.

•

Du trives med og motiveres af at arbejde helt tæt på samfundets skæve eksistenser, hvor fællesskabet mellem
borgerne og udviklingen af Gang i Gadens tilbud er i centrum.

•

Du er engageret i at gøre en forskel for socialt udsatte borgere.

•

Det er vigtigt, at du er robust anlagt og forstår at sætte grænser overfor en målgruppe, der til tider har en
grænseløs adfærd.

•

Du er en optimistisk og smilende person, der kan lide at lave relationsarbejde gennem praktiske opgaver i
dagligdagen.

Settlementet på Vesterbro er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder for socialt og kulturelt ligeværd i
samfundet, at alle ydes respekt uanset tanke og tro, udsatte borgeres rettigheder og behov, og at der også gennem andre fællesskaber end
arbejdsmarkedets sikres borgerne medleven i samfundets fællesskab. Se mere på www.settlementet.dk

•

Du er god til at tænke i muligheder fremfor begrænsninger – både når det gælder målgruppen og udviklingen
af Gang i Gaden.

Du vil blive del af et lille team af ansatte med godt sammenhold og god energi. Stillingen er på 12 timer ugentligt,
men det vil være en fordel, hvis du har mulighed for at dække ind ved ferier, sygdom mm. For den rette medarbejder
vil der desuden være mulighed for flere vikartimer i regi af Settlementet.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte daglig driftsleder Aja Kristoffersen på telefon:
25104912
Send en kort ansøgning og C.V til aja@settlementet.dk. Ansøgningsfrist 03.04 2018. Der afholdes
ansættelsessamtaler løbende.
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