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Mændenes Hjem er i gang med en teknologisk transformation. I den forbindelse søger vi en 
knivskarp, omgængelig og humoristisk kollega. Du skal være med til at bygge IT-administrationen 
op i Mændenes Hjem, derfor skal du have godt kendskab til IT-administration i bred forstand.  
 
Vores hardware er tilknyttet dels Københavns Kommune og KIMO – som er vores eksterne IT-
administrator. Du skal overvejende arbejde sammen med KIMO og overtage nogle af de opgaver, 
som de i dag løser for medarbejdere i Mændenes Hjem. 
 
Du skal arbejde på kontor, dør om dør med vores beboere. Det giver et helt naturligt leben, samt 
et ofte hektisk og højlydt arbejdsmiljø. Så inden du søger, skal du gøre op med dig selv, om det er 
noget for dig. Det er nemlig et anderledes arbejdsmiljø end de fleste kontormiljøer. 
 
Du vil referere til økonomichefen, som leder ud fra princippet om, at vi alle har ønsker og 
drømme, som kan være forskellige fra hinanden. Men ser vi forskelligheder, som nye indsigter 
frem for konflikter, så opnår vi synergieffekter til Mændenes Hjems fordel. 
 
Som person skal du være tålmodig og kunne formidle din IT-viden til social- og sundhedsfaglige 
kolleger, som brænder for arbejdet med at skabe bedre betingelser for mennesker i en meget 
udsat livssituation. 
 
Som minimum skal du: 

• Kunne office365 og kunne hjælpe dine kollegaer i at navigere mellem office365, 
Københavns Kommune og KIMO. 

• Kunne generel IT-support i samarbejde med KIMO og Københavns Kommune – Helpdesk. 

• Være indstillet på at arbejdet også kræver løsning af mere simple opgaver som f.eks. at 
opsætte en computer og telefoner, løse printerproblemer mv.  
 

Det er en fordel, at du: 

• Kan vurdere hvornår noget udstyr skal udskiftes ift. medarbejderens behov. 

• Kan vurdere om det udstyr, som vi køber igennem Københavns Kommune og KIMO lever 
op til medarbejderens behov. 

• Kan udfordre organisationen og inspirere os til at udnytte teknologien bedre i Mændenes 
Hjem. 

• Kan varetage licens- og hardware-administration. 

• Kan databehandling – dvs. hjælpe med at trække og skabe overblik over data. 
 
Vi kan tilbyde: 

• En spændende og anderledes arbejdsplads med en gruppe dedikerede kollegaer. 

• Masser af muligheder for at tage ansvar, være en del af en spændende og evigt udviklende 
organisation. 

• Løn efter gældende overenskomst med relevant fagforening 
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Arbejdstiden: 
10-15 timer om ugen og fleksibel arbejdstid - i hverdagene i tidsrummet mellem klokken 7-17. 
 
Tiltrædelse: 
1. juni 2022 på vores midlertidige adresse på Johan Krohns Vej 8 i Valby. Du vil være tilknyttet alle 
vores tilbud på Vesterbro og i Valby.  
 
Ansøgningsfrist: den 25. april 2022 kl.12:00 og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 18 
eller 19. 
 
Ansøgning sendes pr. mail til: 
Tina Steffensen - ts@maendeneshjem.dk  
Husk anfør ”IT-studerende” i emnefeltet. 
 
 
Hvis du vil vide mere om Mændenes Hjem kan du med fordel læse på vores hjemmeside: 
www.maendeneshjem.dk  
 
Det er Mændenes Hjems mission at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for 
at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt 
samfund. 
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