
  
 

 

Bofællesskabet TreHusE søger en ny leder 
 
TreHusE er et bofællesskab for 12 voksne med fysiske og/eller psykiske 
funktionsnedsættelser. 
TreHusE har eksisteret siden 2012 og ligger i Høje Tåstrup. TreHusE byder på gode 
fysiske rammer i et stille kvarter og grønne omgivelser.  
 
TreHusE er et bofællesskab, der bygger på et evangelisk luthersk grundlag. 
Bofællesskabet er et hjem for beboerne, og hverdagen i hjemmet er kendetegnet ved 
et kristent liv- og menneskesyn. TreHusE er medlem af Kristelig Handicapforening (KH) 
og deler værdigrundlag med foreningen.  
Der er 17 ansatte med varierende beskæftigelsesgrader. 
 
Som leder på TreHusE bliver du en del af et hjem, hvor hverdagen er indholdsrig og 
meningsfyldt. Der bor forskellige personer med mange ressourcer, men også med 
handicaps, som gør det nødvendigt at bo i et bofællesskab. TreHusE tilbyder et 
tværfagligt personale med høj faglighed, og som er drevet af lysten til at skabe et godt 
miljø for beboerne, pårørende og ansatte. Der er et ønske om at få principperne i KRAP 
implementeret og efterlevet. Det betyder, bl.a. at beboerne behandles individuelt med 
respekt og støttes i at have så megen indflydelse på eget liv som muligt. 
 
Vi søger en leder, som kan genkende sig selv i følgende:  

- Du har visioner for kerneopgaven og kan omsætte det i praksis på TreHusE 

- Du har erfaring med ledelse – og der forventes, at du har en lederuddannelse 

- Det er ønskeligt, at du har en pædagogisk/socialfaglig baggrund – gerne med 
kendskab til det socialpædagogiske voksenområde. Ellers kan du sikkert 
begrunde, hvorfor du alligevel er kvalificeret til at varetage jobbet. 

- Du vil aktivt være en del af og sikre TreHusE’s kristne profil og værdigrundlag 

- Du har økonomisk indsigt som ansvarlig for den daglige drift 

- Du er en nærværende, synlig, engageret og anerkendende leder overfor 
personale og beboere 

- Du har erfaring med at udvikle og fastholde et loyalt og fagligt dygtigt 
personale  



  
 

 

- Du forstår vigtigheden af et godt samarbejde med bestyrelse, pårørende, 
myndigheder og andre samarbejdspartnere 

- Du kommunikerer tydeligt, er handlekraftig og god til at skabe overblik 

- Du kan indsamle og bearbejde viden om relevant lovstof således, at det kan 
omsættes til praksis i hverdagen 

- Det er en fordel, hvis du har kendskab til det pædagogiske redskab KRAP 

 
Vi tilbyder: 

- Et alsidigt arbejde i et dynamisk bofællesskab med 12 unikke beboere 

- Et engageret personale 

- En engageret bestyrelse, du kan spille sammen med 

- Efteruddannelse 

- Mulighed for sparring i KH’s netværk af ledere og landslederen for KH. 

 
Løn i henhold til gældende overenskomst, hvor lønnen baseres på arbejds- og 
ansvarsområder, kvalifikationer og kompetencer. 
 
Din arbejdsgiver er bestyrelsen for TreHusE med reference i det daglige til formanden 
for bestyrelsen. 
 
Samtalerne vil finde sted henholdsvis d. 21. og 26. januar 2021 efter kl. 17. Tiltrædelse 
1. marts 2021. 
 
Du kan høre mere om stillingen ved henvendelse til formand for bestyrelsen Hermann 
Christensen (61716808), eller konstitueret leder Nina Vang (30664084). Du må 
forvente, at der vil blive udarbejdet en personprofilanalyse. 
 
Du kan finde yderligere informationer på http://www.trehuse.dk/  
Ansøgning og CV sendes med eventuelle bilag og referencer på mail til formand 
Hermann Christensen  hermann.c@mail.dk. Du er velkommen til at supplere din 
ansøgning med en kort videoansøgning. Denne sendes nemt via ”wetransfer.com”. 
 
Ansøgningsfrist: søndag den 17. januar 2021 
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