Volontärer till Crossroads
- för utsatta EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri
Beskrivning av uppdraget/uppgifterna.
Vi söker ni volontärer till Crossroads matservering, där målgruppen erbjuds kostnadsfri sopplunch samt
möjlighet till dusch.
Uppdraget innebär att:




Servera soppa, hämta och skära bröd samt förbereda inför öppning.
Välkomna matgäster och hjälpa dem med diverse önskemål i samarbete med personalen.
Assistera personal med den hjälp de behöver, diskning samt städning av lokalen efter
stängning.

Som volontär på Linköpings Stadsmission är du med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling – som
gör skillnad lokalt, här och nu.
Uppdraget passar dig som
Som volontär på matserveringen bör du vara intresserad av människor och socialt arbete. Du bör ha
en förståelse och en ödmjukhet inför målgruppens svåra levnadsförhållanden och utsatthet samtidigt
som det är viktigt att du kan sätta gränser. Du bör vara stresstålig då det under öppettider stundtals
kan vara högt tempo.
Linköpings Stadsmission arbetar ständigt på ett genusmedvetet och normkritiskt sätt. Det är därför
viktigt att du är intresserad av genus- och mångfaldsfrågor.
När och var ska uppdraget utföras:
När: Vardagar 9.30-13.30
Var: Johanneskyrkan, Linnégatan 2, Linköping
Efter avslutad intervju skriver volontärer själva upp sig på onlineschema de pass de kan bidra.
Intresseanmälan och önskemål
Volontärer på Linköpings Stadsmission fyller först i en intresseanmälan som du hittar på
http://www.linkopingsstadsmission.se/volontaer. När du har fyllt i och skickat in intresseanmälan får
du komma på intervju med volontärsamordnaren där ni går igenom övergripande information om
Linköpings Stadsmission och vad det innebär att vara volontär hos oss. Självklart identifierar du dig
med Linköpings Stadsmissions värdegrund.
Vi ser gärna att det bland våra volontärer råder en bred mångfald vad gäller kön, etnicitet,
livsåskådning och kulturell bakgrund.
Kommun som uppdraget ska utföras i
Linköping
Minimiåtagande

Enligt överenskommelse. Du kan välja om du vill engagera dig någon dag då och då eller varje vecka.
Verksamhetsområde
Social gemenskap, Integration
Uppgifter
Praktiskt arbete.
När och hur
Vardagar 9.30-13.30
Kontaktperson
Caroline Lemnell
0761-354851
caroline.lemnell@linkopingsstadsmission.se
HR-generalist/Volontärsamordnare

