BOLIGSOCIAL VICEVÆRT TIL HELHEDSPLANEN I VIBY SYD
Har du lyst til at være en central person i arbejdet med at styrke og understøtte beboernes
trivsel, tryghed og livskvalitet i Viby Syd som boligsocial vicevært?
Så har vi en spændende stilling til dig med opstart snarest muligt.

Vores dygtige boligsociale vicevært er blevet fristet af andre udfordringer, og den boligsociale
helhedsplan i Viby Syd søger derfor en boligsocial vicevært, 37 t/ugentligt. Stillingen indgår i
det team af syv boligsociale medarbejdere, der skal løfte den boligsociale Helhedsplan, der er
forankret i Nabohuset i Rosenhøj, og som blev iværksat fra 1. januar 2020.
Viby Syd består af de almene boligafdelinger Kjærslund, Søndervangen samt Rosenhøj, der tilsammen huser knap 4100 beboere under boligorganisationerne ALBOA og Århus Omegn.
Den sociale viceværtfunktion har til formål gennem opsøgende aktiviteter at arbejde for at
bryde ensomme og marginaliserede beboeres isolation og manglende deltagelse i fællesskabet, iværksætte netværksskabende aktiviteter, og hjælpe beboerne med at agere i det offentlige system.

Dine arbejdsopgaver som boligsocial vicevært vil omfatte:
· Opsøgende indsats ift. ensomme og udsatte beboere med fokus på individuel rådgivning og vejledning
· Frivillighed - Brobygning og aktiviteter til styrkelse af naboskab, netværksskabende
fællesaktiviteter og social sammenhængskraft
· Kulturbrobygning – Afspejle kulturforståelse
· Tovholder på opdatering af hjemmeside (4 timer ugentligt)
· Rekruttering af beboere til aktiviteterne i Helhedsplanen
· Samarbejde bredt med både kolleger i huset, kolleger på varmemesterkontoret/administrationen og kommunale aktører/samarbejdspartnere
· Sikre opsamling af erfaringer og data til afrapportering
· Sammen med dine kollegaer er du ansvarlig for de daglige ad hoc opgaver i den boligsociale base

Som social vicevært skal du være synlig i området og etablere tillidsfuld kontakt til beboerne
ved hjælp af individuel rådgivning, sociale aktiviteter og opsøgende arbejde. Du kan læse helhedsplanen på www.vibysyd.dk.

Din profil
· Du har en relevant videregående uddannelse, erfaring med projektarbejde og arbejde
med udsatte/socialt isolerede
· Du er udadvendt og har let ved at tale med andre mennesker
· Du betragter det opsøgende arbejde som en af dine spidskompetencer
· Erfaring fra det boligsociale felt og/eller frivillighedsområdet vil være en fordel.
· Du favner bredt og er tillidsvækkende, robust og udadvendt

Vi tilbyder:
· Et udfordrende job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
· Stor opbakning og sparring i ”Nabohuset”, med gode og dygtige kollegaer
· Alsidige opgaver og mange forskellige samarbejdspartnere
Der må påregnes aften og weekendarbejde.

Ansættelsen er ved ALBOA, men begge boligorganisationer indgår i ledelsen af Helhedsplanen. Aflønning er i henhold til overenskomst mellem BL og HK. Stillingen er tidsbegrænset
med udløb den 31. december 2023.
Ansøgning: Din motiverede ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 16. maj 2021.
Søg stillingen via dette link: https://app.jobmatchprofile.com/kmsd35/alboa---almen-boligorganisation-aarhus/hr5y37/boligsocial-vicevart
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 25. maj 2021.
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte boligsocial leder Jeanne Funch Asmussen på
tlf. 29209085 eller jfa@vibysyd.dk

