
 

 
 
Forstander til forsorgshjemmet PotentialeHotellet – Unge hjemløse 
 
Vores nuværende forstander søger udfordringer tættere på hjemmet og familien. Derfor søger 
vi en ny forstander, som kan fortsætte den gode udvikling.   
 
PotentialeHotellet er et forsorgshjem for unge hjemløse mellem 18 -30 år. Der er plads til 14 
hjemløse beboere med aktivt misbrug og/eller svære psykosociale udfordringer.  
 
Dit ansvar og arbejdsopgaver 
Gennem dit lederskab skal du sætte rammerne for, at PotentialeHotellet både drives 
professionelt samt videreudvikles til gavn for beboerne, medarbejderne og institutionens 
samarbejdspartnere. Du refererer til bestyrelsen i PotentialeHotellet. 
 
Dine primære arbejdsopgaver bliver at: 

• Varetage personaleledelsen, herunder sparring, medarbejderudvikling, ressource-
styring, arbejdsmiljø/trivsel i et tæt samarbejde med souschefen  

• Sikre en god økonomistyring i en løbende dialog med bogholder og bestyrelse 
• Forberede og efterbehandle institutionens bestyrelsesmøder 
• Sikre en tydelig profil for PotentialeHotellet, herunder særligt i forhold til målgruppen 
• Vedligeholde og udbygge samarbejdet med private aktører samt offentlige 

myndigheder, såsom Tilsyn Midt, Herning kommune, SAND-De hjemløses 
Landsorganisation m.fl.  

• Varetage den interne kommunikation, samt sikre en sammenhængende møde- og 
informationsstruktur til både beboere og medarbejdere 

• Varetage den eksterne kommunikation med offentlige og private aktører  
• PR-ansvarlig sammen med bestyrelsen, ved deltagelse i radio, avis, TV og SOME, 

således at der kastes lys på udsatte unge og hjemløshed 
• Vi er et mindre sted, og du skal være indstillet på̊̊ også̊̊ at skulle bistå̊̊ i dagligdagens 

almindelige gøremål 
 
Forventninger til dig 

• Du har erfaring med ledelse af et socialfagligt tilbud inden for ”udsåtteområdet”. Du er 
vant til et selvstændigt ansvar for drift, økonomi og udvikling. Gennem dit lederskab 



 
har du opbygget en solid erfaring i samarbejdet med kommuner og andre 
myndigheder, herunder Socialtilsynet 

• Har en faglig uddannelse på̊ minimum bachelorniveau, fx inden for det pædagogiske, 
sociale eller sundhedsfaglige område 

• Du har et solidt kendskåb til målgruppen ”udsåtte unge” 
• Høj faglighed og kvalitet i det socialfaglige arbejde er vigtigt for dig, hvorfor du løbende 

følger udviklingen på de respektive områder. Dels i forhold til den politiske/juridiske 
agenda og i forhold til de socialfaglige og pædagogiske metoder og principper 

• Du går forrest når det drejer sig om nytænkning på området, og er ikke bange for at 
deltage i offentlige debatter  

• Som leder forstår du vigtigheden af motiverede medarbejdere. Du har en involverende 
og coachende ledelsesstil, samtidig med at du er retningsgivende og tydelig 

• Er visionær og formår at omsætte visionerne til handling 
• Er forhandlingsvant og velformuleret i skrift og tale 
• Har du erfaring med ”SMART-mål” & ”Motiverende Samtaler” er det en fordel 

 
Der er tale om en fuldtidsstilling med skiftende arbejdstider og weekendarbejde. 
Potentialehotellets adresse er Lundvej 32, 7400 Herning. 
 
Vi kigger løbende på indkomne ansøgninger. Tiltrædelse 1/12 eller snarest derefter. Læs 
mere om os på www.potentialehotellet.dk. Du er også velkommen til at kontakte forstander 
René Nielsen på tlf. 40 630 640 for yderligere oplysninger om stillingen. 
 
Om PotentialeHotellet 
PotentialeHotellet har eksisteret siden 2016 og beskæftiger i dag 11 medarbejdere. 
PotentialeHotellet er et aktivt sted, som tilbyder forskellige former for beskæftigelse, motion 
og friluftsliv.  PotentialeHotellet ønsker at være et fyrtårn inden for socialt arbejde med unge 
hjemløse, og vi bestræber os på at være ”best in class” med brugerinddragelse og praktisk 
viden om empowerment. Metalrockbandet Metallica donerede i 2019 kr. 300.000 som støtte 
og ekstra bidrag til vores innovative indsats for de unge hjemløse.  
 
 
 

http://www.potentialehotellet.dk/

