
 

Beboerkontaktperson med overblik og empati søges  
 
Som følge af regeringens Ghettoplan, står BoligKorsørs afdeling 35 - Motalavej overfor store ændringer – 
både i form af konkrete nedrivninger af boliger, samt ombygning og modernisering af tilbageværende 
lejemål.  
Dette vil medføre en væsentlig ændring af hverdagen, for rigtig mange mennesker i området. Ligesom 
mange af vores beboerne - uden tvivl - vil være meget bekymrede og urolige for, hvorledes deres fremtid 
skal forme sig. Beboerne skal igennem perioder med genhusning, og samtidig leve deres liv, meget tæt på 
en stor, og til tider, larmende byggeplads.  
 
OM STILLINGEN: 
 
Derfor har BoligKorsør brug for dig som beboerkontaktperson. Du skal være bindeled mellem vores 
beboere, og de fysiske forandringer der over de næste mange år, kommer til at ske i boligområdet på 
Motalavej i Korsør. Du skal være behjælpelig med at få hverdagen til at fungere, tale med beboerne om det 
der sker, støtte og hjælpe til hvor der er behov. Både når det handler om en sludder over en kop kaffe, eller 
hjælpe med at tage en lampe ned. Du skal i særlige tilfælde hjælpe med ned- og udpakning ifm. en 
flytning/genhusning. 
 
Du kommer til at indgå i et beboerhåndterings team, der blandt andet består af en projektkoordinator, en 
genhusningskonsulent, en administrativ medarbejder, en tolk mf. Det er en stilling der kræver gode 
samarbejdsevner, overblik og at du er stærk i at kommunikere både på skrift og i tale. Du vil i dagligdagen 
skulle løse mange forskellige typer opgaver ude i området og vigtigst; komme meget tæt på beboerne. Du 
kommer til at aftale møder mellem beboere og med relevante personer i beboerhåndterings teamet. Kort 
sagt, bliver du bindeleddet mellem beboere og teamet, der varetager de bløde værdier i et stort fysisk 
omdannelsesprojekt. 
 
Som beboerkontaktperson skal overskud, rummelighed og en stor lyst til at tale med mange forskellige 
mennesker hver dag, gerne være en naturlighed.  
 
OM DIG: 
Det er ikke vigtigt, hvilken uddannelse du har, eller hvor meget erfaring du har. Det er til gengæld meget 
vigtigt, at du har stor menneskelig forståelse, er tillidsfuld og tålmodigt kan favne alle grupper af 
mennesker – uanset køn, alder, sprog, hudfarve, trosretning m.m. Du er tilstrækkelig nysgerrig til 
egenhændigt at tage kontakt til de mennesker, der bor og færdes i området. Du mestrer at være åben og 
imødekommende. Du kan også sige fra, når der er behov for det. Har du gode sprogkundskaber og er 
praktisk anlagt, er det et plus. Det kan det også være, at du i forvejen har kendskab til at bo alment, eller 
erfaring fra lignende job.  
 
VI TILBYDER: 
En spændende arbejdsplads, hvor ikke to dage vil være ens. Du kommer til at skabe og udvikle din egen 
stilling, og får base i et nyetableret Bydelskontor i boligområdet. Du kommer til at bruge mange timer ude i 
området, og i beboernes hjem.  
 
Stillingen vil i udgangspunktet være en deltidsstilling ca. 30 t/uge. Stillingen er tidsbegrænset til 2027. Løn i 
henhold til overenskomst. 
Den præcise arbejdstid aftaler vi, men du skal regne med, at der er perioder, hvor der er mere travlt end 
andre. 
 



 
Du vil i dagligdagen referere til projektkoordinator.  
Ønsker du yderligere information om stillingen, kan du kontakte projektkoordinator Flemming Arp på tlf. 51 
58 60 23 fra den 7. feb. 2022.  
Ansøgning og relevante bilag sendes til: fla@bdo.dk Ansøgningsfristen er den 1. marts 2022. 
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