
Om stillingen:
Som genhusningsrådgiver vil du få en afvekslende hverdag 
med stor kontakt til beboere, vores anden genhusningsråd-
giver og kollegaer i hele organisationen. 
Du vil blive tovholder for at sikre en god og tryg genhusning 
ud fra de givne rammer, og du vil som genhusningsråd- 
giver være beboerens ”trygge havn” og kontaktperson ved 
spørgsmål mv.
Det er for os vigtigt, at du kan håndtere at have travlt, men 
ikke mere travlt end at der altid er tid til at lytte og tale med 
beboerne. Vi lykkes bedst, hvis beboerne kan se sig selv i 
det – og det kan de langt hen ad vejen med genhusnings-
rådgiverens hjælp og beboeren i fokus. 

Vi forventer, at du:
• Kan skabe overblik og koordinere indsatser i forhold til 

den samlede genhusning.
• Er ansvarlig for samtaler med beboerne og for at afkla-

re beboerens boligsituation i forbindelse med helheds- 
planen.

• Har respekt for forskelligheder, og at det er mennesker, 
vi flytter i genhusningen.

• Tager ansvar, er empatisk og har et imødekommende 
væsen og positivt livssyn.

• Drives af at skabe gode løsninger i samråd med  
beboerne.

• Er særdeles struktureret, detaljeret og god til at bevare 
overblikket – også i pressede situationer.

• Befinder dig godt blandt mennesker og i samtale med 
mennesker, hvor du har en god evne til at kommunikere, 
lytte og handle.

• Er fleksibel med arbejdstider, ift. deltagelse i aften- 
møder.

• Er god til at kommunikere både skriftligt såvel som 
mundtligt. 
 
 
 
 
 

• Er rutineret bruger af Excel, kendskab til EG Bolig er en 
fordel, men ikke et krav.

• Erfaring med lignende arbejdsopgaver vil være at  
foretrække – vi forestiller os en struktureret, socialfaglig 
uddannet person. 

Vi tilbyder:
• Et meget selvstændigt job, hvor du har stor frihed inden 

for de givne rammer, og hvor du møder mange spæn-
dende udfordringer.

• En attraktiv og spændende arbejdsplads med plads til 
udvikling af den enkelte medarbejder. Omgangstonen 
er uhøjtidelig, og samarbejde samt hjælpsomhed blandt 
kolleger vægtes højt.

• Løn i henhold til overenskomst mellem BL & HK.

Ønsker du at vide mere?
Nærmere oplysning om stillingsindhold mv. kan fås ved  
henvendelse til genhusningsrådgiver Mette Junge Povlsen 
på tlf. 6124 3057 eller drifts- og projektchef Peter Bøgebjerg 
Mortensen på tlf. 9626 5867.

Skriftlig ansøgning kan mailes til mma@faellesbo.dk eller 
sendes til FællesBo, Nygade 20, 7400 Herning, att.: Marian-
ne Mathiasen.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 15. juni 2021.

Tiltrædelse pr. 1. september 2021. 

FællesBo er en almen boligorganisation med 4.939 boliger i Herning og 
omegn. FællesBo har 90 engagerede medarbejdere. Hovedopgaverne er 
at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere bygninger og 
almene boliger med udgangspunkt i service og høj kvalitet. For yderligere 
information: www.faellesbo.dk.

I forbindelse med at vi renoverer og ombygger store dele af vores boliger de næste ca. 6 år, søger vi en ekstra medarbejder 
til vores genhusningsteam. Når helhedsplanerne gennemføres, skal beboerne genhuses – enten midlertidigt eller perma-
nent. Der skal tages mange hensyn, når en bolig med en familie, unge eller ældre skal genhuses, både praktiske og sociale, 
og dette sker i tæt kontakt med beboerne. 

FællesBo søger genhusningsrådgiver


