Sociala Missionen söker ny verksamhetschef
Om Sociala Missionen
Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som arbetar med social och diakonal
verksamhet till stöd för människor i utsatta livssituationer. Vårt arbete sker utifrån en kristen
och humanistisk grundsyn som tar sin utgångspunkt i allas lika värde samt ett
antidiskriminerande perspektiv med inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati.
Organisationens medlemmar är församlingar inom Equmeniakyrkan region Stockholm.
Sociala Missionen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom det socialrättsliga området och
flyktingområdet. Vi driver flera projekt tillsammans med våra medlemsförsamlingar. Sociala
Missionen är inne i en spännande utvecklingsfas där vi ska utveckla och fördjupa samarbetet
med våra medlemsförsamlingar för att bli en tydligare resurs för Equmeniakyrkan i region
Stockholm. Vår nuvarande verksamhetschef går i pension i sommar. Vi söker nu en
efterträdare till henne för att leda verksamheten i detta utvecklingsarbete.
Om uppgiften
Vi söker dig som utifrån ett rättighetsperspektiv vill arbeta för och med människor i utsatta
livssituationer och som vill leda Sociala Missionen i den pågående processen att bli en
tydligare resurs för Equmeniakyrkan region Stockholm. Som verksamhetschef samordnar
och leder du verksamheten, har budgetansvar samt personalansvar för Sociala Missionens
sex anställda (socionomer, jurister och administratör). Du ansvarar för Sociala Missionens
utvecklingsarbete, uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet och för extern och intern
information. Du ska arbeta för att i nära samarbete med Equmeniakyrkan region Stockholm
hitta nya vägar för samarbete och möta nya behov inom ramen för Sociala Missionens
sakfrågor och församlingarnas diakonala arbete. Vi erbjuder dig ett utmanande och givande
arbete med stor möjlighet att göra skillnad i en spännande utvecklingsperiod.
Vi söker dig som





Har relevant akademisk examen (socionom, diakon, jurist el dyl.) samt relevant
arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av det sociala och diakonala arbete som bedrivs av kyrkor
Har erfarenhet av att möta och stödja människor i utsatta livssituationer.
Har en vilja att göra skillnad och delar Sociala Missionens värdegrund.

Det är meriterande om du






Har erfarenhet av arbete eller ideellt engagemang inom civilsamhället.
Har erfarenhet av att arbeta som chef
Har erfarenhet av Equmeniakyrkan
Har erfarenhet av utvecklingsarbete
Har erfarenhet av att söka extern finansiering och att arbeta i projekt

Arbetstid/varaktighet
Fast anställning med sex månaders provanställning. Tillträde den 1 september 2021 eller
enligt överenskommelse.
Lön
Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns.
Kontaktpersoner
Sven Erik Wånell, ordförande Sociala Missionen, sven.erik@wanell.se Tel. 070 725 03 65
Agnetha Dalemark, verksamhetschef Sociala Missionen, agnetha.d@socialamissionen.se
Tel. 070 795 69 21
Ansökan
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Skicka din ansökan till
agnetha.d@socialamissionen.se senast den 12 mars 2021.
Arbetsgivare
Sociala Missionen
Högbergsgatan 31 A
116 20 Stockholm
Tel. 08-556 023 00
https://socialamissionen.se/

