
 

 

Settlementet søger entreprenant gartner og projektleder til Grønne Kræfter 
 
Vil du være en del af den sociale handelsgade, Saxogade, på Vesterbro, og er du en kreativ og empatisk leder, der kan 
videreudvikle Settlementets socialøkonomiske Urban Gardening-virksomhed, er du måske vores nye projektleder. 
 
Vi leder efter gartneren, der går forrest og er driver på Grønne Kræfters opgaver. Du skal være god til at skabe nye 
opgaver og netværk, og samtidig have fokus på en bæredygtig drift. Grønne Kræfter er godt på vej, og har allerede en 
sund opgave-portefølje, men du skal kunne etablere og udvikle nye urban gardening tiltag, der gavner vores by og 
mennesker. 
 
Grønne Kræfters formål er at løfte og inkludere sårbare borgere i et arbejdsfælleskab ud fra en håndholdt og social 
beskæftigelsesindsats, hvor vi sammen begrønner byens rum til fordel for mennesker og miljø. Grønne Kræfter er en 
udgående service med tilhørende showroom i Saxogade – og er samtidig en veldrevet ramme til praktikpladser for 
udsatte borgere. Du kan læse mere om det udgående bygartnerteam i beskrivelsen ”Kort om Grønne Kræfter” 
nedenfor. 
 
Om dig: 

• Du har grønne kompetencer – enten uddannet gartner eller noget andet relevant. 

• Du kan arbejde både med drifts- og anlægsopgaver. 

• Du har flair for at lede andre på en empatisk og samskabende måde, og kan give ansvar til Grønne Kræfters 
team. 

• Du har en rummelig og anerkendende tilgang til frivillige og praktikanter og kan skabe en god stemning. 

• Du har blik for virksomhedens kommercielle, bæredygtige og sociale bundlinje. 

• Du er kreativ, men kan struktureret kommunikere og rammesætte de daglige opgaver for medarbejdere, 
borgere og frivillige. 

• Har du en socialfaglig eller pædagogisk baggrund er dette et stort plus. 

• Du er entreprenant anlagt med evner for at skabe grønne og innovative tiltag. 

• Bæredygtige og grønne inde- og udemiljøer er din passion. 

• Du besidder engagement og lyst til at arbejde med mennesker. 

• Du har en løsningsorienteret tilgang. 

Vi kan tilbyde dig: 

• Et spændende arbejde i en social organisation, hvor du gør en forskel og kan sætte dit præg. 

• At være leder af en entreprenant socialøkonomisk virksomhed, der drives med stor gejst. 

• Motiverede, søde og dygtige kollegaer. 

• En arbejdsplads som er en del af Københavns eneste sociale handelsgade. 
 

Timeantallet er på nuværende tidspunkt 20 timer, men forventes at stige i takt med opgaver. 

Ansøgningsfristen er d. 29.04.2019 og vi holder samtaler d. 03.05. Ansættelse hurtigst muligt herefter. Send 

ansøgning og cv til job@settlementet.dk  og mærkes: Ansøgning // Grønne Kræfter.



 
 

 

Kort om Grønne Kræfter 
Grønne Kræfter er en socialøkonomisk Urban Gardening virksomhed, der som en del af konceptet har udsatte voksne i 
praktikforløb. Vores urban gardening showroom og base befinder sig i Saxogade, den sociale handelsgade. Her 
demonstrerer vi hvordan bymennesker, kan leve med grønne inde- og udemiljøer og vi forhandler alt til 
altanen/vindueskarmen/haven, afholder grønne events og giver gode råd til kreative grønne initiativer i storbyen. Vi er et 
udgående bygartnerteam, der udfører og drifter forskellige grønne opgaver. Grønne Kræfters profil er innovativ, kreativ 
og bæredygtig - vi beskæftiger os derfor primært med de skæve aspekter inden for den grønne sektor. Det udgående 
gartnerteam beskæftiger sig bl.a. med anlæg og drift af grønne vægge, plantekasser hos private såvel som erhverv. 
Yderligere drifter vi de flere grønne områder i København. Grønne Kræfter er en forholdsvis nyopstartet virksomhed, vi er 
derfor stadig under udvikling. Derfor vil den nye projektleder have rig mulighed for at kunne præge og sætte den 
socialøkonomiske virksomheds retning.  

 
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. 

 
 
 

 


