
 

 

 

Café Exit søger ny organisationschef  
pr. 1. august eller efter aftale 

Café Exit søger en udviklingsorienteret, driftssikker og visionær leder, som kan videreføre og udvikle orga-
nisationen som en væsentlig aktør i arbejdet med at gøre flere indsatte til værdsatte samfundsborgere.  

Vi forventer, at du har ledelseserfaring, f.eks. inden for NGO-området, og at du er oprigtigt optaget af 
mennesker på kanten af samfundet. 

Cafe Exit er et kirkeligt socialt arbejde, som formidler muligheder og giver nyt håb til indsatte og tidligere 
indsatte. Café Exits tilbud omfatter mentorordning, socialrådgivning, samtaler med terapeut, gældsrådgiv-
ning, vejledning om job og uddannelse samt kulturelle og sociale aktiviteter. Gennem en relationsbåret 
indsats hjælper vi mennesker til at tage ansvar over eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en plads i 
samfundet. Vi arbejder også med at påvirke politikere og borgere til at se straffede personer som menne-
sker, der kan bidrage til fællesskabet. 

Café Exit er oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster ved Københavns Fængsler og Fangekoret. Café 
Exit er i dag en landsdækkende organisation med afdelinger, medarbejdere og frivillige i København, 
Odense og Aarhus. Der er pt. 115 frivillige og 9 medarbejdere (på hel- og deltid), som i høj grad evner at 
arbejde selvstændigt. 

Café Exit har udviklet sig til at være en professionel organisation, der arbejder med 3-årige strategiske 
mål.  En væsentlig opgave er at sikre organisationens konsolidering, både fagligt (i samarbejde med Krimi-
nalforsorgen m.fl.) og økonomisk (en væsentlig del af økonomien er til og med 2020 dækket af satspulje-
midler). 

Ledelsen af Café Exit sker med ansvar over for bestyrelsen og med regelmæssige møder med bestyrelses-
formand og forretningsudvalg. 

Det er vigtigt, at du er forankret i et menneskesyn, der matcher Café Exits livs- og menneskesyn, og at du 
forholder dig til det i din ansøgning. 

Vi forventer, at du kan agere i en kompleks organisation med mange driftsopgaver uden at miste strate-
gisk fokus. Dette indebærer, at du 

•  har en motiverende og tillidsbaseret ledelsesstil 
•  har økonomiske og administrative kompetencer 
•  kan samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner og andre aktører på området 
•  kan samarbejde med menigheder og kirkelige organisationer 
•  formår at etablere en god kontakt til politikere 
•  har situationsfornemmelse og kan udvise rettidig omhu 
•  har gode formidlingskompetencer. 

Stillingen aflønnes efter forhandling. 

Din ansøgning skal sendes til formanden for Café Exits bestyrelse, Niels Nymann Eriksen, på nne@km.dk. 
Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 13. maj kl. 8.00. 

Yderligere oplysninger om Café Exits arbejde kan fås på www.cafeexit.dk eller ved henvendelse til besty-
relsesformand Niels Nymann Eriksen, tlf. 23 48 04 81, eller organisationschef Ole Bjørn Andersen, tlf. 21 
38 91 92. 
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