BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger

BOLIGSOCIAL KOORDINATOR

- barselsvikar

Boligforeningen Århus Omegn er en almen boligorganisation, hvor vi lægger
stor vægt på at have socialt velfungerende boligafdelinger. Derfor har vi boligsociale indsatser i vores tre største boligafdelinger, nemlig Præstevangen og
Rosenhøj i Viby og Elstedhøj i Lystrup.

Vores nuværende boligsociale koordinator er i lykkelige omstændigheder og vi
søger derfor en barselsvikar til at varetage denne funktion. Koordinatoren har
det overordnede ansvar for det boligsociale arbejde i Århus Omegn og er bindeleddet imellem de boligsociale medarbejdere og ledelsen.

Dine arbejdsopgaver

 Du skal understøtte de eksisterende boligsociale indsatser og et tværgående projekt vedr. forebyggelse af udsættelser i samarbejde med boligorganisationen ALBOA
 Du skal bidrage til at udvikle indsatserne, herunder fundraising og projektudvikling i tæt samarbejde med de seks boligsociale medarbejdere og
beboerdemokrater
 Du skal have personaleledelse og sparring med de boligsociale medarbejdere i indsatserne
 Du skal udarbejde overordnede projektbeskrivelser for det boligsociale
arbejde.

Din profil

 Du skal have indgående kendskab til det socialfaglige felt
 Du skal have nogle års erfaring med personaleledelse
 Du skal have overblik og kompetencer inden for projektstyring og processer
 Du skal have gode kommunikative evner og evne det brede samarbejde
med f.eks. kommunale aktører og beboerdemokrater

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til boligsocialt arbejde, udsatte
boligområder og almene boligorganisationer.

Ansættelsesforhold og ansøgning

Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling fra snarest muligt og senest
den 1. marts 2019. Vikariatet udløber den 31. marts 2020.
Du skal påregne aftenarbejde ca. et par gange om måneden.
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 koordinator’ i emnefeltet.
Send din ansøgning senest den 12. december 2018 kl. 12.00.
Vi holder samtaler den 18. december 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Karina Quorning, boligsocial koordinator i Århus Omegn på 24 47 16 07.
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