Lindholm Indefra i Nykøbing F. søger en Projektmedarbejder til boligsocialt team.
Lindholm Indefra er et boligsocialt projekt i bykvarteret Lindholm, Nykøbing Falster. Projektet
styres i et samarbejde mellem Nykøbing F. Boligselskab, Boligselskabet Vendersbo og
Guldborgsund Kommune.
Lindholm Indefra arbejder med en bred vifte af forskellige aktiviteter indenfor disse 4
indsatsområder;
• Uddannelse og beskæftigelse
• Tryghed og trivsel
• Kriminalpræventiv indsats
• Forebyggelse og forældreansvar
Der søges en projektmedarbejder, som skal være med til at understøtte og videreudvikle den
boligsociale indsats.
En vigtig del af opgaverne vil dels være at skabe kontakt til områdets beboere og styrke
relationerne mellem dem på tværs af alder og kulturel baggrund - dels at være med til at klæde
børn og voksne på, så de i højere grad selv er i stand til at tage ansvar for egne liv – og dels at
virke motiverende og agere brobygger, hvor der er behov.
Du vil, som en del af teamet, blive ansat til at planlægge og gennemføre aktiviteter sammen med
vores beboere og andre lokale aktører. Det er derfor vigtigt, at du er åben over for menneskers
forskellighed, kan spotte deres behov og ressourcer samt, at du er god til at skabe overblik,
planlægge og arbejde struktureret frem mod et fælles resultat. Du kommer til at bygge bro mellem
forskellige parter i beboerarbejdet: Frivillige, beboerdemokrater, Guldborgsund Kommune,
områdets institutioner og foreninger – og ikke mindst områdets beboere generelt.
Har du erfaring med at arbejde med frivillige, kan du lede projekter, har du det godt med
administration og dokumentation, dialog og praktiske opgaver - gerne inden for ét eller flere af de
nævnte områder – er det dig, vi leder efter.
Din arbejdsplads bliver i vores lokaler i Aktivitetshuset Lindholm, som er åbent for områdets
beboere og aktiviteter store dele af døgnet
Søg jobbet hvis du
• Er en ildsjæl med en positiv tilgang til mennesker
•

Er åben, inkluderende og holdspiller

•

Er robust og imødekommende overfor at skabe nye relationer

•

Kan arbejde selvstændigt og er god til at tage initiativ

•

Er god til at mægle, hvis der er behov, og har en vis portion politisk tæft

•

Er procesorienteret og opsøgende

•

Er god til at opstarte, lede og afslutte projekter

•

Har gode skriftlige og mundtlige egenskaber

•

Har kendskab til sociale medier

Stillingerne er fuld tid, og en del af arbejdstiden må forventes at ligge aften og weekend.
Løn, ansættelsesvilkår og pension, jf. overenskomst med BL/HK. Ansættelsen er tidsbegrænset og
udløber 30. juni 2021.
Din ansøgning
Vi beder dig om at sende din motiverede ansøgning og CV i et samlet dokument til
ejdnib@domea.dk.
Kontaktpersoner hos Lindholm Indefra er: Nicky Bertelsen 24416557 eller Trine Rasmussen
24915926
Ansøgningsfristen er torsdag d. 23. august 2018, men vi gennemgår og afholder løbende samtaler.
Tiltrædelse er pr. 1.oktober 2018 eller hurtigst muligt derefter.
Du kan finde helhedsplanen på: www.lindholmindefra.dk

