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

Koordinator - prosjekt Familiebosatt, Stavanger
Frelsesarmeens barne- og familievern jobber med risikoutsatte barn, unge og familier. Vår visjon:
«Vi skal skape en bedre morgendag». Gjennom vårt arbeid møter vi mange familier som har
store og mange utfordringer i sin livssituasjon. Familiebosatt er et forebyggende tilbud hvor vi
ønsker å hjelpe sårbare småbarnsfamilier med å etablere seg i trygge, gode og stabile boforhold.
Vi mener at bl.a. stabile og gode boforhold vil bidra til å skape trygge foreldre og bedre
oppvekstsvilkår for deres barn. I august 2021 starter vi en ny Familiebosatt avdeling i Stavanger
og søker etter en koordinator til dette arbeidet.

Informasjon om stillingen:
50 % prosjektstilling fra 16.8.2021 - 31.06.2024.
Med mulighet til forlengelse
Arbeidssted: Stavanger/ Sandnes.
Arbeidsoppgaver bl.a.:
• Koordinator skal planlegge, organisere og drifte
prosjektet sammen med leder.
• Rekruttere familier og i samarbeid med dem, og
andre instanser, arbeide for å etablere et godt og
stabilt bosted for familien.
• Arbeide internt og eksternt for å nå
målsettingene i prosjektet.
• Søke om økonomiske midler til vider drift etter
31.6.2024.
Kompetanse- kvalifikasjoner- erfaring:
• Høgskole utdanning innen helse- og sosialfag,
annen relevant utdanning - eller erfaring, vil bli
vurdert.
• Kompetanse innen prosjektarbeid.
• Gjerne erfaring fra bolig fremskaffelse eller booppfølging.

• Personlig egnethet
Vi søker en person med:
• Gode mellommenneskelige egenskaper.
• Gode kommunikasjonsevner.
• Som er løsningsorientert, fleksibel og
proaktiv.
• Som er selvstendig og ansvarsbevisst. Den
ansatte må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn.
Vi tilbyr:
• En spennende stilling med stor mulighet for
å påvirke.
• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ.
• Pensjonsordning.
• Spørsmål: Spørsmål kan rettes til Bente
Vaage, bente.vaage@frelsesarmeen.no/
Mob:92228158
Tiltredelse: August 2021.
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