
Ansættelse:
Stillingen er fuldtids i perioden  1. december 2021- 31.december 2024.

Evt. spørgsmål sendes til Direktør i Ungdomsbo Flemming Agerskov Christensen  
Yderligere oplysninger kan ses Bydelsprojekt3i1’s hjemmesiden www.bydelsprojekt3i1.dk
Send din ansøgning til: mail: post@b3i1.dk

Ansøgningsfrist: tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. oktober  

Projektchef søges til den boligsociale 
Helhedsplan 2021- 2024 Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg 

Boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, FREMAD og EAB i Esbjerg har siden 2008 gennemført 
boligsociale helhedsplaner og i periode 2021-2024 gennemføres denne boligsociale 
Helhedsplan Bydelsprojekt 3i1 i samarbejde med Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune i 
Hedegårdene, Hedelundparken og Kvaglundparken i Kvaglund, Stengårdsvej, Syrenparken, 
Skolebakken, Tinghøjen samt Skoleparken og Lykkegårdsparken. 
Helhedsplanen indeholder fire indsatsområder, som skal medvirke til at styrke 
civilsamfundet i boligområderne, få flere beboere i uddannelse og beskæftigelse samt 
styrke tryghed og trivsel og forebygge kriminalitet i boligområderne.

Brænder du for at arbejde i det boligsociale felt, hvor der er plads til 
kreativitet, nytænkning og rum til at skabe positive forandringer både for 
enkeltpersoner og grupper i boligområdet? Trives du i en mangfoldig dagligdag, hvor 
du vil møde mange spændende mennesker og kulturer? Er du en dygtig leder der kan 
sikre daglig drift med høj faglighed og engagement. Kan du styre projektet sikkert i
mål? Kan du motivere, inspirere og udfordre projektets medarbejdere og 
samarbejdspartnere? 

Hvis du kan svare ”ja” til det, så har vi lige nu en spændende mulighed for dig som 
Projektchef. 

Jobbeskrivelse:
▪ Daglig leder af Helhedsplanen samt personaleledelse af ni medarbejdere
▪ Implementere, gennemføre og udvikle indsatser i overensstemmelse med tilsagn fra 

Landsbyggefonden og i henhold til den strategiske samarbejdsaftale, de fire delaftaler og den 
boligsociale Beredskabsplan

▪ Dokumentere helhedsplanens resultater i forhold til fastsatte mål og indikatorer
▪ Indgå og implementere nedskrevne samarbejdsaftaler med afdelinger i Esbjerg Kommune
▪ Yde sekretariatsbistand til bestyrelsen, herunder udarbejde dagsorden, referater og 

beslutningsoplæg til orientering og godkendelse

Vi forventer at du: 
• har ledelseserfaring
• besidder samarbejdsevner og som leder udviser du tillid til dine medarbejdere og praktiserer i 

din ledelsesstil ”frihed under ansvar”
• besidder strategiske og analytiske kompetencer 
• besidder et godt overblik og kan strukturere komplekse opgaver
• har viden, erfaring og interesse indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet, børne- og 

ungeområdet, integrationsområdet samt socialområdet
• er en teamplayer og indgår naturligt i forskellige og tværgående samarbejdsrelationer
• har lokalkendskab 

Vi tilbyder:
Løn efter overenskomst mellem HK og Dansk Erhverv, kvalifikationer og Landsbyggefondens 
lønramme. Der tilbydes sundhedsforsikring.
Arbejdstiden er fleksibel og der vil forekomme aften og weekendarbejde.
Inspirerende medarbejdere og del af et mangfoldigt team 

Ansættelse:
Stillingen er fuldtid i perioden 1. december 2021- 31.december 2024.

Evt. spørgsmål sendes til Direktør i Ungdomsbo Flemming Agerskov Christensen, fac@ungdomsbo.dk  
Tjek vores hjemmeside ud og se videoer om projektet og stillingen som Projektchef 
www.bydelsprojekt3i1.dk

Send din ansøgning til: mail: post@b3i1.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. oktober 2021
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