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Forstander til Glim Refugium. 
 
Vores forstander går på pension januar 2021 og vi søger derfor en ny forstander til 
at lede og udvikle vores §107 botilbud. 
 
  Glim Refugium er en selvejende institution 
  oprettet af Landsforeningen Arbejde Adler. 
  Botilbuddet henvender sig til voksne, 18-35  

år, med psykiske og sociale udfordringer.  
For at bo på Glim Refugium skal der være et 

  udviklingspotentiale, hvor der på stedet er 
  to beskæftigelsesområder, madlavning og 
  dyrehold. 
 
Glim Refugium er beliggende i skønne og frie omgivelser i Lejre kommune og tæt 
på Roskilde.  
 
Som forstander kommer du til at stå i spidsen for et botilbud med et fagligt, 
professionelt fokus. Vi har ambitioner om at sætte et stort fingeraftryk i arbejdet 
med at afdække målgruppens udviklingspotentiale, herunder deres ressourcer i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse.  
 
Glim Refugium har plads til 15 beboere, samt 2 nødpladser. Der er døgndækning 
og i alt 22 medarbejdere. Vi arbejder miljøterapeutisk og har tæt samarbejde med 
distriktspsykiatrien og Jobcentret i Lejre Kommune. 
 
Som forstander får du det samlede ansvar for Glim Refugium. Du refererer til en 
professionel og faglig bestyrelse og bliver en del af en større helhed. Institutionen 
er medlem af Landsorganisationen Arbejde Adler. Du udgør sammen med din 
stedfortræder den daglige ledelse af Glim Refugium. Du deltager i et 
lederfælleskab i Arbejde Adler og Region Sjælland, som vi har en 
driftsoverenskomst med.  
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Glim Refugium tilbyder: 

• En stilling med det samlede ansvar for botilbuddet.  
• En bred vifte af opgaver indenfor ledelse- og netværksudvikling, samt 

kontakt til samarbejdspartnere i kommunerne m.fl.  
• Et tæt administrativt og fagligt samarbejde med Region Sjælland, samt 

deltagelse i projekter med andre selvejende institutioner i regionen.  
• En flad organisation med en lille administrativ stab og medarbejdere, der 

arbejder med stor selvstændighed og entusiasme.  
• En fremtid med muligheder og perspektiver til at videreudvikle Glim 

Refugium  
• Fornuftige ansættelses- og arbejdsvilkår. Løn efter faglige- og 

erfaringsmæssige kvalifikationer, pension efter gældende regler, samt 
mulighed for personlig og faglig videreudvikling.  

• Tiltrædelse 1. februar 2021.  
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Glim Refugium søger: 
• En voksen person med en relevant uddannelsesmæssig baggrund og med 

erfaring og flair for at lede et botilbud. 
• En leder, der har erfaring med borgere med psykiatriske problemstillinger 

og kendskab til vores målgruppe. 
• En leder, der evner effektivt at forene HR og det ledelsesmæssige med de 

administrative opgaver og det økonomiske ansvar. 
• En struktureret, samarbejdende leder, som kan sætte sig igennem, og som 

har en praktisk problemløsende arbejdsfacon.  
 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, bilagt CV, inden den 19 oktober 2020.  
Send din ansøgning mrk. ”Forstander til Glim Refugium”, til vores HR- 
samarbejdspartner EQ, carstendahl@EQ.DK  Du er velkommen til at kontakte 
Carsten Dahl på 40383669, dersom du har særlige spørgsmål.  
Du kan læse mere om Glim Refugium på www.ArbejdeAdler.dk   
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