
Mændenes Hjem, Solterrasserne, søger vikarer til både nat-, dag-, aften- og 

weekendarbejde 

  
Du skal som udgangspunkt arbejde som tilkaldevikar, når der er sygdom blandt det faste personale. 

Stillingerne er med hurtigst mulig opstart – og kan søges løbende. 

 

Er du det menneske, der kan sørge for rolige og trygge rammer for stofafhængige udsatte 

mennesker, som lever kaotiske liv? Kan du arbejde helhedsorienteret, og ønsker du at bidrage med 

at styrke og fremme beboernes selvværd og færdigheder gennem faglig, praktisk og social hjælp? 

  

Så er du måske Solterrassernes nye vikar.  
  
Mændenes Hjem, Solterrasserne er et §110, §107 og §108 tilbud fordelt på fire etager. Udover 

boenhederne er der også et kontaktsted og en sygeplejeklinik. Målgruppen på Solterrasserne er 

mennesker med stofafhængighed, hjemløshed og for nogle kombineret med psykisk relaterede 

problemstillinger. 
  

Mændenes Hjem, Solterrasserne, er et stort hus med 48 beboere, som alle er aktive stofbrugere og 

har brug for støtte til at mestre eget liv, hvorfor der arbejdes med skadesreducerende tilgang.  

 

Som vikar skal du bidrage til at skabe et fri rum for beboerne og du deltager i det socialfaglige 

arbejde, hvor du skal understøtte beboernes udvikling og imødekomme de akutte behov. 
  
Vi søger vikarer, som er fleksible i forhold til arbejdstider, da vi har behov for vikarer i alle døgnets 

24 timer.  
 

Din funktion vil blandt andet være: 

  
• At arbejde for et trygt miljø på Solterrasserne, med respekt for den enkeltes livssituation og 

udføre aktivt relationsarbejde - både med den enkelte og i samværet med flere beboere 

  

• At være nærværende og observant i forhold til rummet, stemningen og din kollega: 

Forebygge og nedtrappe konflikter, være opmærksom på beboernes fysiske og psykiske 

velbefindende, og om nødvendigt tilkalde lægevagt, ambulance eller politi. 
  

• Løbende at orientere dig om arbejdsgange og den generelle situation på Solterrasserne 
 

• Deltage i praktiske opgaver som lettere rengøring og støtte beboerne i ADL-opgaver.  

  

  

  
Dine kvalifikationer 
  

Vi søger en kollega der brænder for målgruppen, er i stand til at tænke sin faglighed ind i 

hverdagens praksis, er åben for sparring og kan give konstruktiv feedback, kan risikovurdere og 

være opmærksom på sikkerhed og arbejdsmiljø og også kan udføre praktiske opgaver.  

  
Stillingsbetegnelse: Tilsynsførende assistent 



Løn: Efter gældende overenskomst hos FOA. 
  

Du er velkommen til at kontakte leder på Solterrasserne, Sandra Steckel Magnussen 

ssm@maendeneshjem.dk 29692916 med uddybende spørgsmål til stillingen. 
  
Ansøgningsfrist: Ansættelsessamtalerne afholdes løbende 

 

Mændenes Hjem, Solterrasserne. er for nuværende fysisk placeret i Valby, da vi bliver genhuset 

pga. renovering, men d. 1/11-2022, flytter Mændenes Hjem, Solterrasserne tilbage til Vesterbro, 

Lille Istedgade.  
  
Hvis dette opslag fanger din interesse, er du velkommen til at sende en mail med din ansøgning og 

CV til: ssm@maendeneshjem.dk 
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