Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og
”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne - og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne - og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager,
rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land.

Frelsesarmeens barne- og familievern søker

Home – Start koordinator, Kristiansand
Frelsesarmeens barne- og familievern har fokus på risikoutsatte barn, unge og familier. Vi drifter institusjoner,
fosterhjem, kortidsboliger og forebyggende tiltak som Familiebosatt og Home - Start Familiekontakten.
Home - Start er et frivillig familiestøtteprogram til barnefamilier med minst et barn under skolepliktig alder,
hvor en frivillig (familiekontakt) er hjemme hos familien 2-4 timer én gang i uken i et halvt år. Home-Start
Familiekontakten tilbyr hjelp og støtte til sårbare småbarnsfamilier i form av tilstedeværelse og avlastning i
hverdagen. I september 2021 utvider vi Home- Start avdeling i Kristiansand og søker etter en koordinator til
dette arbeidet.

Informasjon om stillingen:
50% prosjektstilling fra 1. september 2021 og ut
desember 2023 med mulighet for forlengelse
Arbeidsoppgaver bl.a.:
• Rekruttere nye frivillige/ familiekontakter
• Holde forberedelseskurs for nye familiekontakter
• Veilede familiekontaktene, både en til en og i
gruppe
• Ivareta familiene som henvender seg til HSF
• Holde lokalt ressursgruppe orientert om
aktiviteten i avdelingen
• Gjøre HSF sitt tilbud i bydelen kjent, både mot
politikere, samarbeidspartnere og kommunens
innbyggere
• Samarbeide med leder og kolleger i Fa bfv, og
HSF Norge

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
• 3-årig høgskoleutdanning innen helse- sosialfag
• Erfaring i arbeidet med barn /familier

• Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid
• Gode samarbeidsevner
• Administrativ styrke og kompetanse, og evne til å
arbeide selvstendig.
• Digital kompetanse, fortrolig med bruk av
Sosialemedier som verktøy
• Personlig egnethet vektlegges
Vi søker en person:
Stillingen setter særlige krav til fleksibel arbeidstid,
selvstendighet og evne til initiativ. Vi ser etter en
person som er tydelig og kan sette grenser, men
samtidig har evner til å motivere og dyktiggjøre
andre. God formidlingsevne, evne til å skape og
vedlikeholde relasjoner vektlegges.
Vi krever høy etisk standard, og er opptatt av
kvalitetssikring. Koordinator må kunne gi veiledning
og vise evne til refleksjon rundt egne og andres
verdier og holdninger. Vi forventer interesse for fag
og evne til å holde seg oppdatert innen relevant felt.
Kjennskap til politiske prosesser og det politiske
landskapet i kommunen teller positivt.
Den som ansettes må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:
• Meningsfulle arbeidsoppgaver
• Mulighet for faglig påfyll og utvikling
• Et bredt landsomfattende nettverk med andre
HSF koordinatorer med høyt engasjement og
kompetanse, med faste møteplasser.
• En spennende og utfordrende stilling.
• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ.
• Pensjonsordning.
Spørsmål:
Spørsmål kan rettes til Bente Vaage,
Enhetsleder Frelsesarmeens barne- og familievern
Forbyggende enhet
Mob: 92 22 81 58
Tiltredelse: 1.9.2021
Søknadsfrist: Fortløpende
Sendes til: bente.vaage@frelsesarmeen.no
Søknadspapirer returneres ikke.

