
 

  

 

BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN søger: 

Boligsocial medarbejder til social vicevært-funktion 

Brænder du for meningsfyldt socialt arbejde og har du konkret erfaring med opsøgende arbejde? Er du god til 

at navigere på tværs af systemerne og arbejde tværfagligt? Kan du bidrage med god energi og være en 

motiverende faktor i relationen til udsatte beboere? 

Vi tilbyder en nyoprettet stilling, hvor din arbejdstid deles mellem to funktioner. I 25 t/uge arbejder du som 

social vicevært i boligområdet Præstevangen i Viby og  i de resterende 12 t/uge løser du boligsociale opgaver 

på tværs af alle afdelinger i Boligforeningen Århus Omegn. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 

2023 med mulighed for forlængelse. 

Som social vicevært i Århus Omegn er din målgruppe beboere i særligt udsatte livssituationer – beboere, der 

ofte har komplekse sociale- og helbredsbetingede problemer. Det gælder f.eks. ensomme og isolerede 

beboere, skrøbelige ældre og psykisk syge beboere.  

Dit primære arbejdssted bliver boligområdet Præstevangen, som er et alment boligbyggeri beliggende i Viby 

i det sydlige Aarhus. Her bor ca. 1300 beboere fordelt på knapt 700 lejemål. Her vil du indgå i et team med 

områdets boligsociale familiemedarbejder og børn- og ungemedarbejder med områdets beboerhus som 

omdrejningspunkt. Arbejdsopgaverne vil være en vekselvirkning imellem opsøgende individuelt arbejde og 

aktivitetsbaserede indsatser i bredt samarbejde med kollegaer, beboere, foreninger og kommunale aktører. 

De resterende 12 t/uge afsættes til opsøgende arbejde på tværs af alle boligafdelinger i Århus Omegn med 

tæt samarbejde til kollegaer i drift og på administration. Du kommer f.eks. i kontakt med målgruppen i 

forbindelse med indgående klager og bekymringshenvendelser fra naboer eller kollegaer i boligforeningen. 

Der er et naturligt arbejdsfællesskab med vores anden tværgående boligsociale medarbejder, der har fokus 

på økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser. 

Dine arbejdsopgaver 

• Opsøgende kontakt til socialt udsatte, psykisk syge og socialt isolerede beboere 

• Brobygning til kommunale aktører såvel som lokale aktiviteter og tilbud 

• Mægling og konflikthåndtering beboere/naboer imellem  

• Opstart af mandeaktiviteter i Præstevangen 

• Igangsætning af interessefællesskaber i Præstevangen med fokus på netværk og naboskab 

• Deltagelse i tværgående team omkring ’sundhedseftersyn’ af boliger i hele Århus Omegn 

Din profil 

• Du har en socialfaglig uddannelse eller anden relevant erfaring/uddannelse  

• Du er robust og har arbejdsmæssig erfaring med socialt udsatte borgere 

• Du har erfaring med at motivere, inkludere og engagere sårbare borgere i fællesskaber 

• Du kan arbejde selvstændigt med egne projekter og strukturere din egen arbejdsdag 

• Du er tillidsvækkende, stærk i opbygning af relationer og kan holde mange bolde i luften på én gang  



 

Ansættelsesforhold og ansøgning  

Der er tale om en 37 timers stilling administrativt opdelt i 25 t/uge i Præstevangen og 12 t/uge på tværs af 

alle afdelinger i Boligforeningen Århus Omegn. Ansættelsen er fra den 15. april 2021 og tidsbegrænset indtil 

den 31. december 2023 - med mulighed for forlængelse. Du må påregne skæve arbejdstider og aftenarbejde 

ca. en gang om ugen. Løn og ansættelsesvilkår vil være efter overenskomst mellem BL og HK. Løn efter 

kvalifikationer.  

Mail os din ansøgning bilagt CV på job@aarhusomegn.dk. Skriv venligst ’Dit navn + social vicevært i 

emnefeltet. Send din ansøgning senest den 9. februar 2021 kl. 12.00. Vi holder samtaler den 23. februar 

2021. Vil du vide mere, kan du kontakte Karina Quorning, boligsocial leder i Århus Omegn på 24 47 16 07. 

 

 

 

 

 


