
Timeansat bademester med socialfaglig indsigt til Sjællandsgade Bad 

Sjællandsgade Bad er et foreningsdrevet bade- og kulturhus forankret i stærke frivillige 
kræfter. Vi har til huse i hjertet af Nørrebro og holder almindeligt badeåbent med brus, 
karbad og sauna for hele Nørrebro og omegn flere gange om ugen.  

Vi er også et socialt hus med omsorg og interesse for vores naboer og ikke mindst de, der 
ikke lige har de bedste kort på hånden. Derfor søger vi en timeansat med socialfaglige 
kompetencer til en foreløbigt 3-måneders projektstilling, der skal være med til at 
understøtte arbejdet med vores paraply Det Sociale Bad og til at gennemføre 
tirsdagsbadedage for hjemløse og socialt udsatte i Sjællandsgade Bads rammer. 

 

Opgaven som bademester består i at holde badet åbent, skabe trygge og rolige rammer, 
sætte en spand kaffe over, sludre med dem, der kommer og i det hele taget være den, der 
får en badedag for hjemløse og udsatte til at fungere. Det er kun et plus, hvis du også kan 
bidrage til, at vi også på langt sigt kan have et tilbud af den karakter og kan bygge bro til 
andre aktører på området. Vi forventer et timetal mellem 10-20 timer ugentligt, men det 
præcise kan vi definere sammen med dig. 

Din baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du har en god fornemmelse for, 
hvad det kræver at være en del af en indsats, der retter sig mod en gruppe – særligt 
mænd – i en udsat position. Du kan være studerende på pædagog- eller socialrådgiver-
uddannelsen, have en god portion erfaring eller være uddannet indenfor området. Har du 
fornemmelse for fundraising og projektudvikling er det en ekstra fjer i hatten. 

Vi vil meget gerne hurtigt have et tilbud op at stå, da vi ved, at der er behov for det – 
særligt i vintermånederne, så du skal være klar til at tage arbejdshandskerne på med det 
samme. Du skal kunne arbejde meget selvstændigt og være med til at udvikle vores tilbud 
og stå i spidsen for det. 

Selve badedagen bliver en tirsdag, hvorfor det er helt nødvendigt at du kan arbejde 
tirsdage i tidsrummet 9-15. 

 

Tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på mellem 10-20 timer 
pr. uge og tidsbegrænset til 31. januar 2021 med mulighed for forlængelse. 
 

Skriftlig ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante papirer sendes til Foreningen 
Sjællandsgade Bad på sofie@sjaellandsgadebad.dk. 

 

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 
samme uge og med opstart hurtigst muligt derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale 
og kvalifikationer. 

mailto:sofie@sjaellandsgadebad.dk


Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte daglig leder Sofie Neergaard 
på sofie@sjaellndsgadebad.dk samt søge information om huset på vores hjemmeside 
www.sjaellandsgadebad.dk. Find også vores visionsstrategi her.

 

Foreningen Sjællandsgade Bad er et foreningsdrevet bade- og kulturhus forankret i stærke 

frivillige kræfter. Vi har til huse i hjertet af Nørrebro og holder almindeligt badeåbent med 

brus, karbad og sauna for hele Nørrebro og omegn flere gange om ugen. Dertil afholder vi 

et stort antal kulturarrangementer og arbejder altid med at udvikle vores paraply af sociale 

tiltag under Det Sociale Bad, der blandt andet har fokus på hjemløse og socialt udsatte, 

ældre og ensomme. 
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