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Familiemedarbejder
til Helhedsplanen i Viby Syd

Kan du bidrage med viden og erfaring ift. socialt udsatte familier, bliver du begejstret når du gør en forskel, og har du lyst til at være
en central person i aktiviteter rettet mod at styrke børnefamilier og deres sociale netværk i Viby Syd?

Vores dygtige familiemedarbejder er blevet fristet af andre udfordringer, derfor
har vi en spændende ledig stilling til dig fra den 1. februar 2017.
Den boligsociale Helhedsplan i Viby Syd søger en familiemedarbejder 37 timer ugentligt. Familiemedarbejderen vil indgå i det team
af seks boligsociale medarbejdere, der skal løfte den boligsociale Helhedsplan, der er forankret i ”Nabohuset” i Rosenhøj, og som
blev iværksat fra den 1. november 2015.
Viby Syd består af de almene boligafdelinger Kjærslund, Søndervangen I+II og Rosenhøj, der tilsammen huser knap 4100 beboere
under boligorganisationerne ALBOA og Århus Omegn. Bydelen gennemgår pt. store fysiske forandringer, hvor de fysiske renoveringer udover at forskønne boliger og udendørsarealer, involverer en væsentlig forbedring af faciliteter og rammer for det boligsociale
arbejde.
Familiemedarbejderen er tovholder på Helhedsplanens aktiviteter vedrørende familiekurser, fædre-netværk og åben familievejledning. En gennemgåede opgave er at styrke områdets forældre i deres forældreskab og understøtte det sociale netværk børnefamilierne imellem.
Dine arbejdsopgaver vil omfatte:
`` Afholdelse af familiekurser - FIF / Familien I Fokus i samarbejde med andre aktører
`` Videreudvikle mødeplatform for områdets fædre - Far til Far
`` Varetage ugentligt åbent vejledningstilbud
`` Samarbejde med kommunale, og andre aktører omkring målgruppen
`` Rekruttering af beboere til aktiviteterne
`` Sikre opsamling af erfaringer og data til afrapportering
Din profil:
`` Du har relevant videregående uddannelse, erfaring med projektarbejde og familieområdet
`` Du er vant til at arbejde med familier med forskellige sociale og kulturelle baggrunde
`` Du er tillidsvækkende, kan holde mange bolde i luften og har engagement - også når det er op af bakke
`` Erfaring fra det boligsociale felt og/eller frivillighedsområdet vil være en fordel
Vi tilbyder:
`` Et udfordrende job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
`` Stor opbakning og sparring i ”Nabohuset”, med gode og dygtige kolleger
`` Alsidige opgaver og mange forskellige samarbejdspartnere
Der må påregnes aften og weekendarbejde.
Ansættelsen er formelt i ALBOA, men begge boligorganisationer indgår i ledelsen af Helhedsplanen. Aflønning er i henhold til overenskomst mellem BL og HK.
`` Stillingen er tidsbegrænset med udløb den 31. oktober 2019
`` Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 15. dec. 2016 kl. 12.00. Ansøgningen skal uploades på:
https://app.jobmatchprofile.com/5gyqys
`` Der afholdes samtaler onsdag den 21. dec. 2016. Samtaler afholdes i ”Nabohuset”, Rosenhøj 29, 8260 Viby J. Der vil blive
indkaldt til samtaler mandag d. 19. dec. 2016
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af den boligsociale indsats, Jeanne Funch Asmussen
på tlf. 29209085 eller jfa@vibysyd.dk
		
Du kan finde mere information om Viby Syd på www.vibysyd.dk/
www.alboa.dk

www.aarhusomegn.dk

