BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger
BØRN– OG UNGEMEDARBEJDER til
boligsocial indsats i boligområdet Elstedhøj

Har du blik for de skæve løsninger og lyst til at arbejde i et boligområde i tæt kontakt med beboerne? Kan du
bidrage med viden og erfaring ift. at understøtte det gode børn- og ungeliv og er du fuld af idéer til at styrke det
overordnede sociale netværk i Elstedhøj? Så kan det være, at du er vores nye medarbejder.
Elstedhøj er et alment boligområde beliggende i Lystrup i det nordlige Aarhus. Her bor ca. 830 beboere fordelt på 416 lejemål. Der har været en forebyggende boligsocial indsats i ’NØGLEN’ siden 2011.
NØGLEN har de senere år haft vokseværk og rummer i dag aktiviteter knyttet til indsatsområderne:
 beskæftigelse
 børn- og unge
 frivillighed og fællesskab
Som boligsocial børn- og ungemedarbejder i Elstedhøj skal du arbejde helhedsorienteret med selvstændige
arbejdsopgaver i et bredt samarbejde med beboere, foreninger, kommunale og eksterne aktører.
Du vil indgå i et boligsocialt team med områdets anden boligsociale medarbejder, der bl.a. har ansvaret for
den boligsociale beskæftigelsesindsats. I har begge fast base i ’NØGLEN’, som er den fysiske ramme for de
boligsociale aktiviteter.

Dine arbejdsopgaver

 Tovholder på de boligsociale børn– og ungeaktiviteter, som ”Pusterummet”, lektiehjælp og ungeprojektet ”Hjørnet”
 Understøttelse af den frivillige genbrugsbutik ”Byt til Nyt”
 Koordinering og støtte til drift af beboerhaverne i ”Kongens Have” - her er grønne fingre en fordel
 Varetage åbent ugentligt vejledningstilbud
 Rekruttering af beboere til aktiviteterne

Din profil





Du har en socialfaglig uddannelse og har ”hands on” erfaring med børn og unge
Du er vant til at arbejde med familier med forskellige sociale og kulturelle baggrunde
Du har en høj faglighed og blik for kreative løsninger
Du vækker tillid, kan holde mange bolde i luften og har engagement - også når det er op ad bakke.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til boligsocialt arbejde og/eller erfaring fra frivillighedsområdet.

Ansættelsesforhold og ansøgning

Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling fra snarest muligt og senest den 1. april 2019.
Projektstillingen udløber den 31. december 2020 - med mulighed for forlængelse.
Du skal påregne aftenarbejde ca. en gang om ugen.
Løn og ansættelsesvilkår vil være efter overenskomst mellem BL og HK eller BL og AC. Løn efter kvalifikationer.
Mail os din ansøgning bilagt CV på job@aarhusomegn.dk. Skriv venligst ’Dit navn + boligsocial medarbejder i emnefeltet.
Send din ansøgning senest den 20. februar 2019 kl. 12.00. Vi holder samtaler den 25. februar 2019.
Vil du vide mere, kan du kontakte Karina Quorning, boligsocial koordinator i Århus Omegn på 24 47 16 07.
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