BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger

Analysestærk praktikant

Boligforeningen Århus Omegn er en virksomhed i en spændende
udvikling. Som almen boligforening arbejder vi dagligt med det meningsfulde mål at fremme menneskers livskvalitet og boværdi gennem både tidssvarende og bæredygtige boliger.
Traditionelt har vi været fokuseret på driften af vores boliger, hvilket naturligvis fortsat er vores kerneydelse. Men i dag fylder udvikling og nytænkning mere og mere for os. Nye muligheder og krav
gør det nødvendigt at udvikle vores evne til omstilling. Det giver
spændende udfordringer at være med til at udvikle en driftsorganisation til i højere grad at tænke udvikling og service.
En af de spændende opgaver vi arbejder med er, hvordan vi kan blive mere effektive. Folketinget stiller krav om, at vi nedsætter beboernes husleje i de kommende år gennem effektivisering. Denne nye
virkelighed gør det nødvendigt, at vi i første omgang analyserer,
hvordan vi i dag løser vores opgaver, og dernæst at vi forholder os
til, hvordan vi kan effektivisere løsningerne.
Til at arbejde med denne opgave søger vi en praktikant, som har lyst
til at fordybe sig i analyser. Ved hjælp af vores Business Intelligencesystem og Landsbyggefondens tvillingeværktøj skal du foretage
økonomiske analyser, der kortlægger vores potentiale til at drive
boligforeningen mere effektivt.
Du skal have lyst til at fordybe dig i systemet og kunne omsætte tal
og analyser til et letforståeligt sprog.
Udover hovedopgaven med at foretage økonomiske analyser vil du
blive involveret i en række andre opgaver. Du vil tage del i opgaver
med udgangspunkt i vores Strategi 2019, eksempelvis med fokus på
rekruttering og involvering af beboere til frivillige opgaver og arbejde med at skabe det gode liv i vores boligområder. Vi er desuden i
gang med at få gennemført en brugerundersøgelse blandt vores beboere, og denne undersøgelse vil du deltage i opfølgningen af.
Ansøgningsfrist er den 30. november 2016 til
jacob@aarhusomegn.dk, og vi forventer at gennemføre samtaler i
uge 50.
Din praktikperiode kan begynde 2. januar, 15. januar eller 1. februar
2017 alt efter, hvordan det passer med dine eventuelle eksamener.
Udgangspunktet for praktikopholdet er 6 måneder på fuld tid.
Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Fuldmægtig Jacob Rahbek – jacob@aarhusomegn.dk eller 87 34 41 54.
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