
Koordinator til Kriminalforsorgen i Grønland 
 
Vil du være en del af et banebrydende og landsdækkende projekt i Grønland, kan du have mange bolde i 
luften på samme tid, og stadig bevare overblikket? Så er du den vi søger til en stilling som koordinator i 
Kriminalforsorgen i Grønland, anstalten i Nuuk.  

Kriminalforsorgen i Grønland gennemfører i øjeblikket et tiltag for personer dømt for seksualkriminalitet i 
Anstalten i Nuuk. Tiltaget er en del af en den tværgående indsats for at styrke indsatsen over for udsatte børn 
og unge i Grønland efter anbefalinger fra en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe. Tiltagene forventes i fuld drift 
fra 2023 og består bl.a. af  

• 8 behandlingspladser i den åbne del af Anstalten i Nuuk, med et fokuseret og struktureret 
afsoningsmiljø  

• en to-faset programindsats for personer dømt for seksualkriminalitet med en kognitiv- og 
social læringstilgang 

 

Du vil have din dagligdag i anstalten, men der vil være opgaver på Hovedkontoret til diverse møder og 
koordinering af indsatsen.  

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i at koordinere indsatserne, i anstalten i Nuuk og i kommunikationen 
med Hovedkontoret samt eksterne samarbejdspartnere på tværs af landet.  

Typiske arbejdsopgaver vil være: 

• At sikre   gennemførsel af skemalagte programforløb, og at der i tilfælde hvor en instruktør er 

fraværende (ex. sygdom), findes en afløser, så det ikke går ud over de indsattes afsonings- og 

motivationsforløb. 

• At forestå ugentlige tværfaglige møder på afdelingen og sikre opfølgning på de beslutninger, der 

bliver taget. 

• At den fastlagte mødeplan bliver fulgt. 

• At indgå i koordinering af deltagere til programforløbet/behandlingspladserne, herunder at indgå i 

samarbejde med Hovedkontoret om placering af indsatte på afdelingen. 

• At programforløb og beskæftigelse indgår i afsoningen efter formålet 

• At sikre optimal koordinering i forhold til de eksterne samarbejdspartnere såsom kommune og 

Selvstyrets institutioner. 

 

Der kan endvidere være perioder hvor du som koordinator også indgår i den praktiske del af indsatserne, 
herunder undervisning i programindsatserne. 

Du bliver en del af et tværfagligt team, som vil opnå en unik viden om motivering og håndtering af 
seksualkriminelle. Al personale tilknyttet afdelingen modtager undervisning og kompetenceudvikling. 
Tiltagene har endvidere stor politisk bevågenhed.    

Vores forventninger 
Vi forventer, at du: 
 

• Er uddannet socialrådgiver eller har lign. relevant uddannelse og gerne har erfaring med 
projektledelse  



• Er indstillet på, at livet i en anstalt er bygget op om orden og sikkerhed - med de muligheder og 
begrænsninger dette giver 

• Er robust, så du kan sætte sunde, tydelige grænser og føle dig tryg ved at blive udfordret af en til 
tider vanskelig klientgruppe 

• Har gode samarbejdsevner, så du kan indgå kvalificeret i løsningen af opgaverne sammen med de 
øvrige faggrupper i anstalten 

• Kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret i forhold til opgaverne 
 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst eller på individuel kontrakt, såfremt du ikke er omfattet af 
en overenskomst. Løn og tillæg er efter uddannelse og erfaring.  
 
Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, vil der være mulighed for at bevare din 
tjenestemandsansættelse. 
 
Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. 
 
Arbejdstiden er på 40 timer om ugen. Arbejdsstedet er anstalten i Nuuk. Du vil referere til anstaltslederen i 
Nuuk.  

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid 
gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse for dig og din familie, såfremt du ikke allerede er bosat i Nuuk.  
 
Der ydes feriefrirejse i henhold til gældende regler.  
 
Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed, Tina 
Dam, på mail: tid@krfo.gl eller telefon +299 34 75 02. 

Ansøgningen 

Ansøgning med kopi af dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring sendes senest den 24. 
November 2021 til hr@krfo.gl. 

Kriminalforsorgen i Grønland opfordrer alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv. til at søge. Vi 
glæder os til at høre fra dig. 

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det 

Centrale Kriminalregister. 
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