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Projektleder til boligsocial helhedsplan i Sønderborg

Brænder du for det boligsociale arbejde og for at skabe en positiv udvikling i udsatte boligområder? Vil du arbejde med et spændende og meningsfuldt projekt,
med mange forskellige aktiviteter og interessenter?

Som projektleder står du i spidsen for en boligsocial helhedsplan for fire boligområder i Sønderborg: Kløver-/Hvedemarken, Stenbjergparken, Nørager og
Søstjernevej m.fl.

Beboerne i de fire boligområder er udsatte på en række parametre som beskæftigelse, uddannelse, helbred og andre former for social udsathed.

Den boligsociale helhedsplan er et fireårigt partnerskab mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune, som er støttet med midler fra
Landsbyggefonden. Projektet består af en lang række supplerende indsatser, der skal understøtte chancelighed og styrke beboerne i boligområderne, så de
klarer sig bedre og får det bedst mulige liv. Den nuværende projektperiode er 01.09.2021 – 31.08.2025.
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Som projektleder ansættes du i Sønderborg Kommune med reference til arbejdsmarkedschefen. Din faste arbejdsplads er i det boligsociale sekretariat i et af
boligområderne, sammen med det boligsociale team på 7 medarbejdere, hvoraf en er på deltid. Medarbejderne er formelt ansat i forskellige afdelinger i
kommunen og i boligforeningen, alt efter hvilke opgaver de varetager i helhedsplanen. Medarbejderne har dermed delt arbejdsplads.

Opgaven:

Projektlederens opgaver er komplekse og alle dage er forskellige. Den boligsociale helhedsplan går på tværs af organisationer og forvaltninger, hvorfor du skal
kunne navigere mellem forskellige interesser og i mange forskellige sammenhænge. Opgaverne kan groft dele op i tre hovedområder.

Projektstyring:

Du har det daglige ansvar for, at der er fremdrift i projektets aktiviteter og at der skabes de forventede resultater. Du refererer til den boligsociale bestyrelse,
som følger op på projektet tre gange årligt. Du fremlægger status til det politiske niveau i både kommune og boligforening med jævne mellemrum. Du står for
kontakten til Landsbyggefonden og sørger for at leve op til de projektmæssige krav, der stilles her. Du har økonomiansvar og sikrer at midlerne anvendes som
tiltænkt samt at budgettet ikke overskrides.

Ledelse af medarbejdere:

Du leder medarbejderne på selve projektopgaven i tæt samarbejde med deres respektive ledere, som også er direkte interessenter i projektet. Det er
skoleledere, ledere i jobcenteret, i socialpsykiatrien og i boligforeningen. Det er dig, der har den daglige kontakt til medarbejderne og guider dem i opgaven.
Gennem løbende projektopfølgninger med både medarbejdere og ledere sikrer I den projektmæssige kurs og fremdrift.

Det boligsociale arbejde i en strategisk sammenhæng:

Det boligsociale arbejde har mange forgreninger ud til andre indsatser i Sønderborg by. F.eks. er der lavet en udviklingsplan for to af boligafdelingerne, der har
været på ghettolisten i mange år. Planen skal realiseres i de kommende år. Det betyder, at du som repræsentant for den boligsociale helhedsplan naturligt er
medlem af en række andre fora og arbejdsgrupper. Herunder også f.eks. Lokalråd+ som arbejder med det kriminalpræventive område. Du har desuden et tæt
samarbejde med en række frivillige foreninger, som også arbejder for beboerne i boligafdelingerne. Det er f.eks. Røde Kors, Red Barnet m.fl.

Vi søger en medarbejder der:

har erfaring med projektledelse og gerne med boligsocialt arbejde
er stærk i samarbejdsrelationer og kan samarbejde med mange forskellige personer på tværs af kommunale, private og frivillige organisationer
er dygtig til at planlægge og kan arbejde selvstændigt
har gode kommunikative evner og kan afstemme kommunikationen i forhold til modtageren
er proaktiv og opsøgende over for relevante samarbejdsparter
tænker strategisk og innovativt, og kan omsætte de gode ideer til gavn for beboerne
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evner at inspirere og motivere medarbejderne i projektet, hvis opgaver er nye, skal prøves af, løbende evalueres og justeres
er robust og kan sætte grænser, men også kan modtage kritik med åbent sind
er fleksibel i forhold til arbejdstid, da dagene kan blive lange og opgaver også skal løses om aftenen og nogle gange i weekenden.  

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Du kan både være astronaut, akademiker eller folkeskolelærer. Det vigtigste er dit personlige
drive og dine evner til at samarbejde med dine kolleger og de mange interessenter i og omkring projektet, samt din evne til at forfølge de mål er sat i projektet.

Vi tilbyder dig som medarbejder:

en spændende stilling med kontakt til mange samarbejdspartnere og med afvekslende opgaver
et selvstændigt og udfordrende job, hvor du får stor indflydelse på løsningerne af problemkomplekserne
en solid forankring i Sønderborg Kommune, hvor du har mulighed for sparring og vidensdeling på tværs af forvaltningerne
et tværfagligt boligsocialt team, med god energi og positive medarbejdere
gode muligheder for netværk med projektledere i andre boligsociale helhedsplaner i hele landet.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. februar.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 15. december. Der holdes ansættelsessamtaler i uge 51.

Hvis du vil vide mere om den boligsociale helhedsplan, kan du kontakte nuværende projektleder Marlene Wullf, telefon 2790 5069, mail: mawu@sonderborg.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte arbejdsmarkedschef Lasse Kamp, telefon 2328 1940, mail: lakm@sonderborg.dk

Vi forventer, at du som ansøger har læst projektbeskrivelsen og forholder dig til opgavebeskrivelsen i din ansøgning. Du finder projektbeskrivelsen på
https://mitboligomraade.dk/om-helhedsplanen/

 

I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som
Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, imens den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte afstande til andre metropoler
som f.eks. Berlin og København. 

Vores særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i

   



javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


25.11.2021 14.19 Projektleder til boligsocial helhedsplan i Sønderborg

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1386&ProjectId=147532&DepartmentId=19964&MediaId=5&IsAdPreviewRequest=true&AdvertisementId=103173 4/6

dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i Sønderborg. 

På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristika: Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her. Universitetets campus er
landets mest internationale med studerende fra over 50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens mange restauranter og caféer. Det er også i
Sønderborg, at du finder ligeså mange kulturoplevelser og events, som der er dage i året. 

Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er 250 km
krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde. 

Se mere om Sønderborg på www.sonderborg.dk 

Se øvrige stillingsopslag på: www.sonderborgkommune.dk

Ansøgningsfrist
15-12-2021

 

Kategori
Ledelse

 

Ansættelsesvilkår
Fastansættelse

 

Arbejdstid
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Fuldtid

Hjemmeside
https://sonderborgkommune.dk

Tilflytterservice Sønderborg
http://sonderborg.dk/da/tilflytter
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Lasse Kamp 
 E-mail

Kontakt

Tip en ven
 

Søg stillingen

Sønderborg Kommune ønsker at understøtte beskæftigelses-mulighederne for personer, der er visiteret til fleksjob, hvorfor også fleksjobvisiterede opfordres til
at søge den ledige stilling.

Vis større kort

Rapporter en fejl på kortetKortdata ©2021
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