JOBCENTER AARHUS og BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger
Erfaren medarbejder til nyoprettet kombinationsstilling som fremskudt job- og uddannelsesvejleder og
boligsocial medarbejder i boligområdet Præstevangen
Er du tillidsvækkende, struktureret og god til at skabe kontakt? Har du erfaring med job- og
uddannelsesvejledning? Har du blik for de skæve løsninger og lyst til at arbejde i et boligområde med tæt
kontakt til beboerne? Så kan det være, at du er vores nye medarbejder.
Præstevangen er et alment boligbyggeri beliggende i Viby i det sydlige Aarhus. Her bor ca. 1.200 beboere
fordelt på 652 lejemål. Præstevangen er i 2015 for første gang af Aarhus kommune blevet kategoriseret
som et udsat boligområde. Ansættelsen sker som et led i udvidelsen af den boligsociale indsats i
Præstevangen, hvor der siden 2008 har været en forebyggende børn- og ungeindsats. Målet med de nye
indsatser er at fremme beboernes tilknytning til arbejdsmarked og uddannelsessystem samt understøtte
beboernes generelle trivsel.
Som medarbejder i Præstevangen vil du skulle arbejde helhedsorienteret med selvstændige arbejdsopgaver
i bredt samarbejde med beboere, foreninger, kommunale og eksterne aktører.
Du vil indgå i et boligsocialt team med områdets børn- og ungemedarbejder med fast base i Præstevangens
kommende beboerhus. En ½ dag om ugen er du på Jobcentret med henblik på koordinering med
Jobcentrets ordinære indsatser, ligesom du her vil indgå i et netværk med andre fremskudte job- og
uddannelsesvejledere i Aarhus.
Der er tale om en fuldtidsstilling administrativt opdelt i 18 timers job- og uddannelsesvejledning og 19
timers boligsocialt arbejde pr. uge. Ansættelsen er fra 1. oktober 2016 og tidsbegrænset indtil d. 31.
december 2019.
Dine arbejdsopgaver
 Håndholdt helhedsorienteret vejledning af unge mellem 18-30 år om job og uddannelse
 Bindeled mellem de unge i området og virksomheder/uddannelsesinstitutioner
 ’Husbestyrer’ af den nye boligsociale base
 Synliggørelse af indsatser og ressourcer i boligområdet
 Etablering og udvikling af beboeraktiviteter med fokus på trivsel, netværk og fællesskab
 Brobygning til det kommunale system
Din profil
 Du har en socialfaglig eller vejledningsfaglig baggrund, gerne med projekterfaring
 Du har kendskab til sagsbehandling og kommunale arbejdsgange
 Du har erfaring med at arbejde med borgere på kanten af uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet
 Du har erfaring med at arbejde uden for en forvaltningsmæssig ramme
 Du er en struktureret planlægger og koordinator med kommunikative evner
 Du kan arbejde om eftermiddagen og aften mindst 1 dag ugentligt
Vi forventer endvidere, at vores nye medarbejder er fleksibel, engageret, initiativrig, robust og
imødekommende. Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til boligsocialt arbejde, udsatte
boligområder og almene boligorganisationer.

Vi tilbyder




Et job med daglige udfordringer, højt arbejdstempo og uforudsigelighed
God faglig kollegial sparring
Et udviklende lokalt samarbejde, hvor baglandet har ’JA-hatten’ på

Ansættelsesforhold
Der er tale om to ansættelsesforhold i henholdsvis Jobcenter Aarhus, Unge & Uddannelse, Ungdommens
Ungdomsvejledning i Aarhus Kommune samt Boligforeningen Århus Omegn, men med fast base i
boligområdet.
Aflønning sker i henhold til aftale/overenskomst med DLF, DS eller HK
Det daglige arbejde tilrettelægges i tæt sparring med den boligsociale koordinator i Århus Omegn.
Hvis du vil vide mere
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Jobcenter Aarhus, Job og Uddannelse hos
afdelingsleder Marie Thodberg på martho@aarhus.dk eller boligsocial koordinator i Boligforeningen Århus
Omegn Karina Quorning på telefon 24 47 16 07.
For mere information om Præstevangen og den nuværende boligsociale indsats se evt.
http://fs-aarhus.dk/boligsociale-indsatser/uden-helhedsplan/praestevangen/
Ansøgning
Elektronisk ansøgning via Aarhus Kommunes hjemmeside:
https://talentsplace.recruitmentplatform.com/syndication1/KMD/QWIFK026203F3VBQBV76GLOC8/DN/
details.html?nPostingID=10960&nPostingTargetID=18286&option=52&sort=DESC&respnr=1&ID=QWIFK0
26203F3VBQBV76GLOC8&Resultsperpage=ALL&lg=DN&mask=aarhus

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag d. 19. august 2016. Samtaler afholdes mandag d. 29.
august 2016.

