Kompasset, Kirkens Korshær søger
en projektkoordinator til vores mentorprojekt
Kompasset er et hus for uregistrerede hjemløse udlændinge. Vi tilbyder forskellige ydelser, såsom
varmestue, rådgivning og overnatning, og vi har også et opsøgende team. Vi søger en
projektkoordinator for vores mentorprojekt The Extra Mile – en kollega, som også skal indgå i det
daglige arbejde i Kompasset. Stillingen er tidsbegrænset.
The Extra Mile er Kompassets beskæftigelsesprojekt, som siden 2014 har koblet arbejdssøgende
hjemløse EU-borgere sammen med hver sin mentor. Mentorerne fungerer som coaches, der
motiverer og hjælper hver sin mentee igennem de mange udfordringer i forbindelse med
jobsøgningen og i overgangen fra gadelivet til fastboende i ordinær beskæftigelse. Vi har
samarbejde med forskellige virksomheder og finder bl.a. derigennem praktikker og jobs til
mentees.
Dine opgaver som koordinator af The Extra Mile er at:
•

rekruttere mentees blandt Kompassets brugere samt frivillige mentorer og sikre et godt mentormentee match

•

sætte rammer for arbejdet, koordinere og facilitere mentoruddannelse samt assistere i at
coache mentorer igennem udfordringerne

•

organisere og facilitere workshops for mentorer og mentees

•

opdyrke strategiske samarbejder med partnerorganisationer og arbejdsgivere.

Derudover vil du indgå i Kompassets daglige arbejde nogle gange om ugen, og derigennem lære
vores brugere og rådgivningsarbejdet at kende.
Vi søger en kollega med følgende kompetencer og egenskaber:
•

stærk interesse i migration og beskæftigelse

•

empatisk, åbensindet og kan arbejde struktureret

•

fællesskabsorienteret og inddragende

•

gerne erfaring med mentorprojekter og/eller virksomhedssamarbejde

•

taler engelsk og helst dansk, samt gerne et tredje europæisk sprog (italiensk, spansk,
rumænsk eller polsk)

•

kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne livs- og menneskesyn og er medlem af den
danske folkekirke.
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Stillingen er på 30 t/ugtl., og der må forventes jævnligt aftenarbejde. Stillingen ønskes besat
pr. 1. marts 2018 eller snarest muligt derefter og løber frem til 30. juni 2019. Stillingen er lønnet
efter Kirkens Korshærs lønregulativ.
Send venligst din ansøgning og CV i et samlet PDF-dokument på engelsk eller dansk til
c.cramon@kirkenskorshaer.dk inden ansøgningsfristen mandag den 12. februar 2018. Samtaler
afholdes den 15. og 16. februar. Spørgsmål om stillingen kan rettes til Christian Cramon, Leder af
Kompasset, på 2335 6281 eller c.cramon@kirkenskorshaer.dk.
Mere information om Kompasset, se: http://kompasset.kirkenskorshaer.dk/

Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og
genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og
kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store
værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk
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