Boligforeningen ÅRHUS OMEGN søger BOLIGSOCIAL
medarbejder med fokus på BESKÆFTIGELSE & SUNDHED i
boligområdet Præstevangen i Viby

Brænder du for boligsocialt arbejde, har du erfaring med opsøgende arbejde og ser du værdien af at
kombinere beskæftigelses– og sundhedsindsatser for ledige beboere over 30 år? Kan du bidrage med
god energi, tænke i skæve løsninger og være en motiverende faktor i relationerne? Så er du måske vores nye kollega i den boligsociale indsats i Præstevangen.
Præstevangen er et alment boligområde beliggende i Viby/Rosenvang i det sydlige Aarhus. Her bor ca.
1.300 beboere fordelt på knap 700 lejemål tæt på by, skov og strand. ”Mellemrummet” danner den fysiske
ramme for de boligsociale aktiviteter i afdelingen og du vil indgå som den tredje medarbejder i det boligsociale team.
Som boligsocial medarbejder med fokus på beskæftigelse & sundhed skal du arbejde helhedsorienteret
med selvstændige arbejdsopgaver i tæt samarbejde med beboere, foreninger og kommunale aktører. I Præstevangen er andelen af beboere på overførselsindkomst høj og en stor del af de ledige over 30 år er førtidspensionister og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Vi forventer derfor, at du kan arbejde med respekt for beboernes sundhedsmæssige udfordringer og anerkende hver enkel beboers individuelle kompetencer og ressourcer.

Dine arbejdsopgaver


medvirke til et konstruktivt samspil og brobygning mellem den boligsociale indsats og beboere,
kommunale aktører (i særdeleshed jobcentret) og lokale samarbejdspartnere



medvirke til at drifte aktiviteten ”beboerfitness” og udvikle på aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov indenfor motion, kost og/eller sygdomsforløb



vejlede i jobsøgning og støtte i jobopstart, hjælpe med afklaring af jobmuligheder eller opkvalificering og støtte til håndtering af dialog med myndigheder



støtte i at håndtere fysiske og psykiske lidelser i kombination med forskellige typer af beskæftigelse

Din profil
Du kan have en socialfaglig, sundhedsfaglig eller en anden uddannelse som baggrund - for os er det vigtigste dog, at du har relevant erfaring og et stort engagement.

Ansættelsesforhold og ansøgning
Der er tale om en tidsbegrænset 30 timers stilling fra den 1. august 2019. Stillingen udløber den 31. december 2022 - med mulighed for forlængelse.
Du må påregne aftenarbejde.
Løn og ansættelsesvilkår vil være efter overenskomst mellem BL og HK.
Mail os din ansøgning og CV på job@aarhusomegn.dk. Skriv venligst ’Dit navn + boligsocial medarbejder i
emnefeltet.
Send din ansøgning senest den 20. juni 2019 kl. 12.00. Vi holder samtaler den 25. juni 2019.
Vil du vide mere, kan du kontakte Iben Mansachs, boligsocial medarbejder i Mellemrummet på 7114 2306.
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