
 

Herberget Lærkehøj på Frederiksberg søger vikarer 

Er du studerende og har du brug for et studiejob, er vi måske en mulighed. 

Lærkehøj er en § 110 boform i tilknytning til KFUK's sociale arbejde, og vi har driftsoverenskomst med 
Frederiksberg Kommune. Herberget har plads til 26 misbrugende og sindslidende hjemløse. Derudover har 
vi en natvarmestue med plads til 13 gæster og eksternt har vi 6 akutboliger. Vi er en blandet 
personalegruppe, der vægter engagement, faglighed og godt samarbejde højt. 

Vi er en del af Frederiksberg Kommunes hjemløsestrategi og arbejder aktivt med udvikling af indsatsen på 
hjemløseområdet. 

Stillingerne ønskes besat snarest. 

Der kan evt. blive tale om fastansættelse på deltid i fast skema. 

Vi forventer 

 At du har lyst til at arbejde med en af samfundets mest marginaliserede grupper. 

 At du er fyldt 25 år 

 Det vil selvfølgelig være et plus hvis du har erfaring inden for området men det er ikke et krav. 

 At du er robust, tydelig i kropssprog og tale samt møder dine omgivelser med en rummelig og 
tålmodig tilgang. 

 At du kan arbejde i både dag-, aften-, nat- og weekendvagter. 

 At du har et godt overblik og er fleksibel. 

 At du er fortrolig med brugen af pc. 

Vi tilbyder 

 En spændende og uhøjtidelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for stor indflydelse på din 
dagligdag. 

 Engagerede kollegaer og en ledelse som vægter åbenhed og dialog højt. 

 Som pædagogisk vikar indgår man i et tværfagligt team bestående af socialrådgiver, sygeplejerske, 
pædagoger m.fl. 

 Tæt samarbejde med vores beboere som bygger på respekt og værdighed. Vi vægter motivations- 
og relationsarbejdet højt. 

Der vil fortrinsvis være tale om nattevagter, aftenvagter og weekendvagter. 

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest. 

Ansøgningen mærket ”vikar” og vedhæftet CV og bilag sendes elektronisk til mik@laerkehoej.dk. 

Du kan læse mere om os på  www.laerkehoej.dk 

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen kan daglig leder Mikael Christiansen kontaktes på tlf. 42 65 13 
43 / 38 32 32 02. 
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