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Vil du stå i spidsen for Gang i Gaden, Settlementets værested?
Bliv daglig leder og vær med til forsat at styrke og udvikle et aktivt fællesskab for mennesker der
lever i udsathed.
Settlementets værested, Gang i Gaden, er et aktivt fællesskab for socialt udsatte voksne,
beliggende på Vesterbro. Her har vi fokus på at skabe fællesskab, sikre rettigheder og bedre
sundheden for udsatte borgere. Vi er et lille værested med 4 medarbejdere, hvor tætte relationer,
omsorg og nærvær er i højsædet. Her kommer dagligt 25-30 brugere og vi tilbyder en hverdag og
et sted at høre til.
Gang i Gaden er organisatorisk forbundet med Settlementets Rådgivning, der gennem en stor
gruppe frivillige, socialrådgivere og en jurist dagligt arbejder for at hjælpe borgere med
socialrådgivning, gældsrådgivning og retshjælp. Sammen arbejder vi for at sikre brugerne af Gang i
Gaden den bedst mulige hjælp og rådgivning ift. de problematikker, som fylder i deres tilværelse.
Du vil blive en vigtig del af dette samarbejde, og kommer til at referere og sparre med
afdelingslederen for Rådgivningen og Gang i Gaden.
Derudover bliver du en del af Settlementet, som I mere end hundrede år har lavet socialt arbejde
på Vesterbro. Her er der højt til loftet, et godt fællesskab og dedikerede kollegaer. Settlementet
rummer over en lang række tilbud såsom en stor beskæftigelsesafdeling, den sociale handelsgade
Saxogade og rig klubaktivitet.
Vi søger en erfaren leder der, i samarbejde med teamet, vil bidrage til forsat udvikling af
værestedet, både på individ- og gruppeniveau. Du skal være god til at sætte de pædagogiske
rammer for stedet, og derigennem arbejde for medinddragelse af brugerne i dagligdagens
aktiviteter, men også i Settlementets øvrige aktiviteter og arrangementer. Værestedet har åbent
mandag-fredag kl. 9-14. Hver dag serveres der morgenmad og varm frokost. Derudover er der
forskellige aktiviteter, f.eks. gåture, udflugter mm. To gange årligt tager vi et par dage op til
Settlementets feriekoloni Lyngborgen, som skaber et tiltrængt pusterum for brugerne. Vi er i gang
med at etablere et nyt frivillig-team, der skal stå for at skabe aktiviteter for og med brugerne, som
du skal være med til at forankre. Vi drømmer bl.a. om at dette frivillig-team kan danne ramme en
ugentlig wellness eftermiddag med tilbud om f.eks. fodterapeut, frisør, massage og terapeutisk
samtale. Udenfor åbningstiden er der afholdelse af møder, supervision samt administrative
opgaver.
Din profil:
•
•
•
•

Du kan have en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, men anden relevant erfaring
ift. socialt arbejde er også velkommen
Erfaring med ledelse
Erfaring med at arbejde med socialt udsatte voksne
Solidt kendskab til relations- og socialfagligt arbejde
I Settlementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.
I kraft af mere end 100 års erfaring styrker vi socialt udsatte hver eneste dag.
I vores Sociale Handelsgade i Saxogade, via vores beskæftigelses – og
rådgivningsarbejde, i vores mange klubber, Feriekolonien Lyngborgen
og det aktive værested Gang i Gaden. Alle er med i fællesskabet.

Gang i Gaden
Istedgade 114
1650 København V
www.settlementet.dk

•
•
•
•
•
•
•

Har overskud til at hjælpe andre med underskud
Robust og forstår at sætte grænser overfor en målgruppe, der til tider har en grænseløs
adfærd
Kan håndtere at arbejde i et miljø, der til tider er konfliktfyldt
Kan trives med en uforudsigelig arbejdsdag, hvor dagene sjældent er ens
Energisk, udadvendt og rummelig
Gode kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt
Visionær i forhold til videreudvikling af tilbuddet

Konkrete opgaver:
• Sætte retning for værestedet i samarbejde og dialog med afdelingsleder
• Daglig og faglig ledelse af teamet i Gang i Gaden
• Stå for den daglige drift af værestedet, herunder overblik og styring af budget
• Kontakt-, sags-, og relations arbejde med brugerne
• Være med til at udvikle og forankre aktiviteter, der er båret af en nyt frivillig-team
• Ansøgning og afrapportering på div. puljer og fonde
• Daglig tilrettelæggelse af egen arbejdstid og arbejdsopgaver
• Videreudvikling af journalisering, dokumentation og statistik
• Formidling og synliggørelse af værestedet
• Samarbejde på tværs af Settlementets tilbud
• Kontakt til samarbejdspartnere
• Deltagelse i supervision med medarbejdergruppen i Gang i Gaden
Praktiske informationer:
Stillingen er på 35 timer og ønskes besat fra 1. januar 2023. Første arbejdsdag vil være tirsdag d. 3.
januar.
Løn i henhold til gældende bevilling.
Vil du vide mere, så tøv ikke med at kontakte afdelingsleder Eva Tetzlaff tlf. 5059 9051. I perioden
21. oktober til 1. november kan daglig leder Aja Kristoffersen kontaktes på tlf. 2510 4912.
Du kan også finde yderligere information på www.settlementet.dk
Ansøgning og CV sendes til job@settlementet.dk
Emnefeltet udfyldes: Daglig leder til Gang i Gaden
Ansøgningsfrist er d. 16. november 2022 kl. 12. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 23. og 24.
november 2022.
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