
 

Settlementet søger projektleder til Fredes 
Woodshop 
 
Vil du være en del af den sociale handelsgade, og drive vores træværksted i Saxogade? Er du en struktureret og 
empatisk projektleder, der kan arbejde med træ og udsatte borgere i et træværksted, der har til formål at løfte og 
inkludere mennesker ud fra en håndholdt og social beskæftigelsesindsats? 

Som projektleder i Fredes Woodshop skal du have håndværksmæssig erfaring med mindre trækonstruktioner 
såsom plantekasser, foderbrætter, skamler osv. Du skal have lyst til praktisk, socialt arbejde med mennesker, der 
befinder sig et sårbart sted i livet. 

I samarbejde med Settlementets beskæftigelsesafdeling og Saxogades leder, forventes du at håndtere en bred 
vifte af opgaver, som favner alt fra projektstyring jf. projektansøgning til eksekvering af driftsopgaver og 
beskæftigelsesfagligt arbejde. 

Om dig: 

• Du er tålmodig og anerkendende i din tilgang til andre mennesker. 
• Du har en evne til at sætte en god stemning og et godt arbejdsmiljø på tværs af en meget alsidig gruppe 

af praktikanter. 
• Du er fortrolig med gængs håndværktøj og mindre maskiner i snedker-/tømrerfaget. 
• Du har erfaring med at facilitere arbejdsstationer i produktionssammenhænge. 
• Du har viden om træ som materiale, herunder leverandører, priser og bæredygtighed. 
• Du har muligvis erfaring med formidling til udsatte borgere. 

Vi kan tilbyde dig:  

• En arbejdsplads med mulighed for at sætte dit præg. 
• En arbejdsplads i rivende udvikling.  
• En arbejdsplads som er en del af Københavns eneste sociale handelsgade  
• Motiverede, dygtige og søde samarbejdspartnere 

Timeantallet forventes at ligge på 30-35 timer om ugen, men fastlægges efter aftale mellem dig og os.  

Frist for ansøgning er 11. februar kl. 12.00. Vi holder samtaler i uge 8. Ansættelsen er fra 1. marts eller snarest 
derefter.  
 
Send ansøgning og cv til job@settlementet.dk  
  
Mærk din mail med: Ansøgning//Fredes Woodshop 
 

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. 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.  



 

 
I Saxogade har vi fire socialøkonomiske virksomheder og træværkstedet, Fredes Woodshop. Gadens butikker 
indeholder: Café Sonja, børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne, design butikken Normas, Urban Gardening virksomhed 
og showroom Grønne Kræfter. Derudover har Saxogade to co-creation butikker, hvor vi i samarbejde med 
kommercielle virksomheder skaber rummelige arbejdspladser for udsatte borgere. På nuværende tidspunkt har vi 
to co-creation butikker: LØS Market – emballagefrit supermarked og Naturli’ – den veganske købmand. Alle 
gadens butikker er kommercielle foran disken og sociale bagved. Det vil sige, at butikkerne har fokus på at drive 
virksomhed samtidig med, at de skal opkvalificere praktikanter.  Alle butikker og værksted har praktikanter.  
 

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. 

 

 

 

 

  


