
Er du vores nye sociale vicevært/projektmedarbejder? 
 

Jobbet: 

Den boligsociale helhedsplan i boligområdet Boulevardkvarteret i Varde søger en ny social vicevært. 
Helhedsplanen er et projekt i konstant udvikling. Vi søger en ny dygtig kollega til en række forskellige 
aktiviteter inden for blandt andet trivsel og tryghed. Din primære funktion vil være som social vicevært. Du 
kommer til at arbejde opsøgende med primært voksne beboere med meget forskellige baggrunde og mere 
eller mindre komplekse problemstillinger.  

Dig: 

Vores kommende kollega kan have mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Måske har du en 
baggrund som pædagog, jobkonsulent, i kriminalforsorgen, støtte-kontakt-person, mentor, socialrådgiver 
eller noget helt andet. Du kan dog sige ja til de fleste af følgende punkter: 

 

• Du brænder for at gøre en forskel for mennesker på kanten. Du elsker desuden at arbejde med 
mange forskellige mennesker med forskellige etniske og kulturelle baggrunde 

• Du kan arbejde selvstændigt med egne projekter og strukturere din egen arbejdsdag 
• Du er en teamplayer der giver en hånd med der, hvor der er brug for det 
• Du kan ind i mellem tage en vagt på skæve tidspunkter 
• Du kan arbejde opsøgende og kan skabe rammerne for den gode samtale 
• Håndtere ikke at have myndighedsrolle, men i højere grad arbejde relationelt og bygge bro til de 

kommunale samarbejdspartnere. 
• Du er positivt indstillet, smilende og har et smittende engagement 
• Du har gode samarbejdsevner og kan lide at samarbejde med mange forskellige 

samarbejdspartnere kommunalt, i boligorganisationerne og blandt frivillige 
• Du trives med en forskelligartet hverdag og med et job i konstant udvikling 
• Du har kendskab til eller lyst til at udvikle dig inden for det boligsociale 
• Du er velformuleret i skrift og tale 

 

Os: 

Helhedsplanen er et samarbejde primært mellem boligorganisationerne, Varde Kommune og 
Landsbyggefonden. Du bliver en del af et lille team på 3 der har fysisk arbejdsplads i boligområdet. I 
Boulevardkvarteret er der 560 almene lejemål og knap 1100 beboere fordelt på 3 afdelinger. 

Til daglig har vi et tæt samarbejde omkring beboerne, vores indsatser og aktiviteter. Vi støtter hinanden i et 
uformelt og spændende arbejdsmiljø præget af humor, en positiv arbejdsindstilling og få rutineopgaver. Vi 
griber de bolde der kommer og løser dem i dialog med vores samarbejdspartnere.  

Vi understøtter de boligpolitiske visioner og arbejder målrettet med tryghed og trivsel, uddannelse og 
beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Vi løser opgaver der hvor behovet opstår og vi har 



nogle rammer omkring projektet der gør, at der er plads til de gode ideer, til at være kreativ og sætte 
hurtigt ind. 

 

Arbejdssted: Du vil få en kontorplads i det boligsociale team, Egernvej 69B, 6800 Varde.  

Arbejdstid: Stillingen er på 37 timer pr uge, og kan i perioder være på skæve tidspunkter udenfor almindelig 
kontortid, hvis det kræves i forhold til indsatserne.   

Ansøgningsfrist den 28. maj. 2019 

Løn efter gældende overenskomst. Ansættelsen ligger administrativt under Varde Bolig Administration. 

Samtaler vil blive afviklet i perioden 3. juni til 11. juni eller snarest muligt derefter.  Ansættelsesstart 
snarest muligt og senest 1. august 2019. 

Da nuværende helhedsplan udløber den 31.12.2021, er stillingen tidsbegrænset tilsvarende. Der er dog 
mulighed for forlængelse.  

For mere information om projektet og den nye stilling - kontakt projektleder Hanna Esmarch Lund på tlf. 20 
13 55 35. 

 

Ansøgning og cv sendes til hanna@vardebb.dk 

 

Du kan læse mere om helhedsplanen på www.boulevardbebyggelserne.dk 
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