Daglig leder – Veteranhjem Århus
Vil du være med til at skabe et fristed for vores veteraner?

Fonden Danske Veteranhjem har 5 hjem i Danmark.
Det er Fondens ønske, at hjemmene er kendte af alle veteraner, opfattes positivt og
anerkendes som et fristed for vores veteraner og deres pårørende – både dem, der har
udfordringer efter hjemkomsten og dem, der har det godt. Et hjem, hvor veteranen og de
pårørende kan komme og stole på, at han eller hun mødes med respekt og anerkendelse
og hvor man kan møde andre veteraner og gamle venner til forskellige aktiviteter såsom
sport, læring, fællesspisninger, fejring af mærkedage eller mange andre forskellige
arrangementer. Der er også mulighed for at overnatte i eget værelse i kortere eller
længere tid for dem, der har behov for det, hvis de har brug for en pause fra hverdagen,
savner et sted at bo i en periode, er i et behandlingsforløb uden for hjemmet eller på
anden måde har svært ved at fungere i dagligdagen.
Hvert hjem har en fuldtidsansat daglig leder, der refererer til en sekretariatschef. De
daglige ledere arbejder meget tæt sammen med bestyrelserne for lokalafdelingerne på
de enkelte hjem om at skabe de bedste rammer for veteranerne, skabe en række
aktiviteter, der giver sammenhold og udvikling blandt brugerne på hjemmene, tiltrække
frivillige samt indsamle midler til brug for aktiviteter og forbedringer af de enkelte hjem.
På Veteranhjem Midtjylland i Århus er der plads til 5 overnattende veteraner.
Veteranhjemmet åbnede for godt 2 år siden og står overfor en større ombygning, men vil
være i brug imens og stå fuldt restaureret i løbet af i primo 2020.
Daglig leders primære opgaver er at sikre, at veteranerne og deres pårørende oplever at
hjemmet lever op til ovennævnte beskrivelse samt at sikre, at hjemmet driftes og
vedligeholdes – alt sammen i tæt samarbejde med den lokale forenings bestyrelse.
Derudover skal daglig leder
➢ planlægge, forberede og afvikle arrangementer sammen med bestyrelsen samt
gode frivillige. Og netop med udgangspunkt i forståelse af frivillighedsbegrebet,
kunne motivere, navigere og skabe resultater sammen med de frivillige, herunder
den lokale bestyrelse.

➢ Sætte rammerne for et veteranhjem, så både de veteraner, der har midlertidigt
ophold på hjemmet, samt de, der kommer i dagtimerne og til arrangementer,
rummes og føler sig godt tilpas.
➢ Afholde samtaler med veteraner, hvor individuelle forløb afklares, samt sikre kontakt
og samarbejde med Veterancentret og det offentlige system, bl.a. med henblik på
at henvise veteranen til relevante tilbud om behandling m.m.
➢ Deltage på de lokale bestyrelsesmøder samt servicering af bestyrelsen, lokale
udvalg etc.
➢ Repræsentere veteranhjemmet i de mange forskellige fora i nærområdet, som
handler om veteraner og i øvrigt fortsætte det påbegyndte arbejde med at gøre
Veteranhjemmet kendt for alle veteraner.
Det vigtigste er hele tiden at have veteranerne og deres pårørende i fokus – alt hvad
veteranhjemmet foretager sig, skal have betydning for dem.
Du brænder for veteransagen
Det forventes ikke, at du har kendskab til alle facetter af jobbet, men du har et solidt
udgangspunkt indenfor det socialfaglige eller sundhedsfaglige område og gerne flere af
følgende områder: viden om lignende opholdssteder såsom botilbud eller forsorgshjem,
stærk i kommunikation, herunder mægling og konfliktnedtrapning, erfaring med ledelse,
viden om veteraner, viden om socialt udsatte, fundraising og ikke mindst erfaring med at
arbejde med frivillige. Og så anerkender og respekterer du de danske veteraner og
brænder for at gøre noget godt for dem.
Arbejdstid og løn
Jobbet er på 37 timer ugentlig. Arbejdstiden er primært mandag til fredag i dagtimerne,
men der vil være arrangementer, der ligger på andre tidspunkter. Der forventes en vis
fleksibilitet ift. at løfte opgaverne og få Veteranhjemmet til at køre. Du tilbydes løn efter
kvalifikationer og uddannelse. Du vil modtage supervision sammen med de andre daglige
ledere. Der vil være mulighed for efteruddannelse.
Tiltrædelse snarest og senest den 1. april 2019.
Eget hjem
Du får dit ”eget hjem” med en alsidig hverdag. Du får også mulighed for at påvirke
udviklingen på veteranhjemmet hvad angår såvel de fysiske rammer som indhold i en
hverdag, hvor administrativt arbejde fylder meget lidt.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos fondens sekretariatschef, Dorte SkovJespersen, på tlf. 5144 0008 eller daglig leder, Nicklas Funch, på tlf. 3138 5911. Derudover
kan du besøge www.veteranhjem.dk.
Ansøgning og CV vedlagt eksamensbevis og eventuelt yderligere materiale fremsendes til
fonden@veteranhjem.dk
Fonden Danske Veteranhjem opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race,
religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge.

Danmark har siden 1991 udsendt over 43.000 personer fra Forsvaret, der har virket og stadig virker i
dansk tjeneste i udlandet – især på Balkan, i Irak og Afghanistan. Efter hjemkomst lider nogle af
veteranerne af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, der hæmmer en normal livsførelse.
Fonden Danske Veteranhjem mener det har stor betydning, at alle veteraner og deres pårørende
ved at næsten ligegyldigt, hvor de bor i Danmark, så er de relativt tæt på et fysisk sted, et hjem,
hvor døren principielt er åben 24/7/365, og hvor de kan komme, overnatte, hvis nødvendigt, møde
andre ligesindede, tale med en af de mange frivillige, få et ordentligt måltid mad i ny og næ og et
kærligt skub fremad i sin udvikling samt støtte til at komme videre i sit liv.
For at kunne yde støtte og hjælp til veteranerne og deres pårørende har Fonden Danske
Veteranhjem indtil videre etableret fem veteranhjem i Danmark (Aalborg, Aarhus, Fredericia,
Odense og København), som drives af Fonden Danske Veteranhjem i regi af lokalafdelinger, der
på basis af frivillighed, værdighed og kammeratskab står for veteranhjemmenes daglige aktiviteter.
Hvert enkelt veteranhjem har endvidere en ansat daglig leder, som har det socialfaglige ansvar på
hjemmene.
Veteranhjemmene varetager i dag en social opgave, som få havde forudset ved stiftelsen af
Fonden Danske Veteranhjem i 2010. På den baggrund er Fonden Danske Veteranhjems
organisation løbende blevet tilpasset. Således har Fonden Danske Veteranhjem ultimo 2016
professionaliseret driften af fonden med oprettelsen af et sekretariat. Forsvarsministeriet finansierer
en stor del af den daglige drift, og Fonden Danske Veteranhjem står som centralt styringsorgan for
veteranhjemmene og som modtager af etablerings-, anlægs- og driftstilskud. Veteranhjemmene
er ikke behandlingshjem, men veteranhjemmene samarbejder og koordinerer med især
Veterancentret, de respektive regionale og kommunale behandlingstilbud samt private aktører.
Veteranhjemmene er et fristed for alle veteraner – både de mange, der kommer styrket hjem og
gerne vil mødes med ligesindede og genopfriske minder og oplevelser, men også for de mange af
veteranerne, der desværre kommer hjem og får behov for hjælp, støtte og anerkendelse. Hvis man
som veteran ønsker hjælp og støtte fra et veteranhjem, vil veteranhjemmets daglige leder
understøtte dette. Ligeledes er der inden for hjemmets begrænsede ressourcer også mulighed for
at overnatte i en kortere periode.
Se meget mere på www.veteranhjem.dk

