Husdame/mand søges

til ”Basen” i Søndervangen

Til det nye kvarterhus Basen i Søndervangen søger ALBOA en husdame/mand 15 timer pr. uge. Som husdame/
mand skal du få huset til at fungere både praktisk, men også i forhold til at hjælpe frivillige i gang med aktiviteter og andre boligsociale aktiviteter. Dine opgaver vil omfatte:

Praktiske opgaver (7,5 timer pr. uge):
•
•
•

Rengøring efter udlejning til fest og efter aktiviteter.
Løbende optælling af inventar.
Opsyn med lokaler og inventar så huset er velfungerende.

Boligsociale opgaver (7,5 timer pr. uge):
•
•
•
•

Tiltrække, udvikle og understøtte beboere og samarbejdspartnere med at komme i gang med aktiviteter og bruge huset.
Holde åbent, så beboerne kan komme ind, få en kop kaffe og møde andre beboere.
Understøtte de boligsociale aktiviteter i boligområdet.
Synliggøre aktiviteter i huset både for beboere og omverden.

Dine personlige kompetencer er væsentlige, da en del af arbejdet er sociale funktioner.
Det er derfor vigtigt for os, at:
•
•
•
•

Du kan lide at omgås andre og mennesker med forskellig baggrund.
Du er tålmodig men vedholdende.
Du er tillidsskabende.
Du trives med at være selvkørende.

Vi tilbyder en stilling, hvor du i det daglige har stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver, og hvor du kommer til at arbejde sammen med frivillige i området, de boligsociale medarbejdere og driftsmedarbejdere.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt at du kan se dig selv i en funktion med
både praktiske opgaver og boligsociale opgaver. Du vil i det daglige referere til varmemesteren i Søndervangen.
Ansættelse pr. 1. oktober, men gerne opstart før.
Stillingen er tidsbegrænset med udløb 2020. Aflønning er i forhold til overenskomst mellem BL og HK.
For mere information om stillingen kontakt:
boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling, tlf. 2761 6655 eller
inspektør Ole Pedersen tlf. 2334 0355
(Begge er dog fraværende i forbindelse med ferie i ugerne 30-32).
Ansøgningsfrist 15. august 2017.
Du skal søge stillingen via dette link:
https://app.jobmatchprofile.com/663squ

