
 

 
Café Exit søger en socialkoordinator  

til arbejdet med at hjælpe (ex-)indsatte til en ny start 

Som kirkelig social NGO arbejder Café Exit med en helhedsorienteret indsats for at hjælpe indsatte 

i gang, når de løslades. Gennem vores ca. 130 engagerede frivillige tilbyder vi blandt andet 

økonomi- og gældsrådgivning, mentorhjælp, terapiforløb samt netværksrådslagning. Hertil 

kommer, at vi gennem sociale arrangementer, workshops og foredrag motiverer til opbyggelse af 

nye netværk og et liv uden kriminalitet. Vi er landsdækkende med afdelinger i København, Aarhus 

og Odense. 

Socialkoordinatorens opgaver er at understøtte det eksisterende arbejde ved at koordinere og styrke 

de frivilliges arbejde og styrke relationerne til samarbejdspartnere. Du kommer til at fungere som 

spillende socialkoordinator, ved at du selv er deltagende i aktiviteter og forløb. Arbejdsopgaverne er 

mangefacetterede med udgangspunkt i at skabe en tryg, nærværende fællesskabskultur for brugerne, 

de frivillige og samarbejdspartnere. 

 

Det er derfor vigtigt, at du kombinerer dedikation til brugergruppen med erfaring i ledelse og 

koordination, og at du er i stand til at strukturere de frivilliges arbejde. Vores afdeling i Odense, 

med dens ca. 30 frivillige, bliver din arbejdsplads, hvor brugere og frivillige mødes med åbne døre. 

Dette giver et dynamisk og til tider hektisk miljø, som du skal trives med. Der vil jævnligt være 

møder i fængslerne, hvor det er helt afgørende, at du er med til at udvikle vores gode samarbejde 

med Kriminalforsorgen.  

 

Det vil være en fordel, at du har erfaring med udsatte borgere, og det er helt nødvendigt, at du kan 

arbejde selvstændigt, og at du er fleksibel og stabil. 

Café Exit er en kirkelig social organisation. Vi stiller ikke krav til religion, men til respekten for 

medmennesker, hvad enten det er brugere, frivillige, kolleger eller andre. Det er en arbejdsplads, 

hvor du gør en forskel og hvor du bliver en del af et engageret fællesskab. 

Arbejdspladsen vil være i vores cafemiljø/kontor Nørregade 37 i Odense. Stillingen er en 

fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Det må forventes, at noget af arbejdet falder uden for normal 

arbejdstid, og der forventes og gives stor fleksibilitet. Start i august eller efter aftale. 

 

Hvis det er interessant for dig, så send os en ansøgning på ped@cafeexit.dk senest onsdag den 3. 

juni kl. 12:00.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte organisationschef Peter Dexters 21389192, 

ped@cafeexit.dk, eller socialkoordinator Louise Warning 20219192, low@cafeexit.dk.  

Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside: www.cafeexit.dk 
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