
Vil du være med til at udvikle en ny boligsocial indsats og 
få sat al din viden om boligsocialt arbejde i spil, 

så kan ALBOA lige nu tilbyde en spændende stilling!

ALBOA har besluttet at iværksætte en boligsocial indsats omkring det centrale Viby. De boligafdelinger der indgår i indsatsområdet 
har ingen boligsocial indsats i dag. Du får derved mulighed for at være med til at sætte dit præg på aktiviteter og al hvad der følger 
med udviklingen af en ny indsats. En af dine vigtigste opgaver bliver at sikre, at beboernes behov og ønsker til en boligsocial indsats 
synliggøres og handles på. Det er med henblik på udviklingen af en boligsocial indsats der skal fortsætte de kommende år.

Det er vigtigt for os, at du har stærke samarbejdsevner og kan få ting til at ske. 

Du vil både skulle understøtte aktiviteter der fremmer fællesskab og naboskab, men vil også skulle varetage individuel vejledning 
og rådgivning med henblik på konkrete problemstillinger.  Vi forventer fokus på beskæftigelse og uddannelse, men også understøt-
telse af familier/beboere i svære livsvilkår vil blive en vigtig opgave.

Den person vi leder efter skal:
 ` kunne lide at arbejde selvstændigt 
 ` være god til at opnå kontakt og samarbejde med alle typer af mennesker
 ` have erfaring med samarbejde med frivillige 
 ` vide hvornår andre skal bringes i spil
 ` være god til at se andres perspektiver, så der kan opnås win-win situationer. 
 ` være indstillet på en stilling der det første år kommer til at kræve fokus på udvikling og foranderlighed

Dit menneskesyn skal være kendetegnet ved respekt for forskellighed, og du skal kunne møde vores beboere med et blik for det 
de kan og kan bidrage med. Du hviler i dig selv fagligt og personligt. Du befinder dig godt med evaluering og dokumentation af dit 
arbejde. Det vil klart være en fordel, hvis du har kendskab til det boligsociale arbejde og de boligsociale metoder, og ved hvad der 
tales om når vi taler brobygning, samskabelse, gruppebaseret læring mv.

Du vil til dagligt referere til ALBOAs boligsociale leder og indgå i ALBOAs boligsociale medarbejdergruppe. Du kan læse mere om 
det boligsociale arbejde i ALBOA og principperne for det boligsociale arbejde på vores hjemmeside:

 https://alboa.dk/om-alboa/boligsocialt-arbejde/  

 ` Ansættelse pr. 1. april 2020 eller hurtigst muligt. 
 ` Stillingen er i første omgang til udgangen af 2020, men med henblik på fortsættelse. 
 ` Arbejdstiden er 34 timer pr. uge. 
 ` Aftenarbejde må påregnes, og weekendarbejde kan forekomme. 

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem BL og HK. For mere information om stillingen kontakt boligsocial leder Anne-Lene 
Wähling, tlf. 2761 6655. I forbindelse med ansættelse bedes du fremvise ajourført straffeattest ligesom vi vil indhente en børneattest.

Ansøgning:
Søg stillingen via https://app.jobmatchprofile.com/akd7y5. Her uploades din ansøgning og andre relevante dokumenter, her under 
CV, eksamensbevis, anbefalinger o.l. 
Hvis du indkaldes til samtale, vil du få tilsendt et link til udfyldelse af en personprofil (Garuda), som vi vil inddrage i samtalen. 

Ansøgningsfrist 18. februar 2020 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25. februar 2020. 
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