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Beskæftigelseskoordinator
til Helhedsplanen i Viby Syd
Brænder du for at gøre en forskel i et udsat boligområde, og kan du se dig selv være en central
person i det boligsociale arbejde med beskæftigelse i Helhedsplanen i Viby Syd?

Vores dygtige beskæftigelseskoordinator er blevet fristet af andre udfordringer, derfor har vi en spændende ledig stilling til dig fra den 1.
marts 2019.
Den boligsociale Helhedsplan i Viby Syd søger en beskæftigelseskoordinator 37 timer ugentligt. Beskæftigelseskoordinatoren vil indgå i det
team af otte boligsociale medarbejdere, der løfter den boligsociale Helhedsplan, der er forankret i ”Nabohuset” i Rosenhøj, og som blev
iværksat fra den 1. november 2015.
Viby Syd består af de almene boligafdelinger Kjærslund, Søndervangen I+II og Rosenhøj, der tilsammen huser ca. 4100 beboere under
boligorganisationerne ALBOA og Århus Omegn. Bydelen har gennemgået store fysiske forandringer, hvor de fysiske renoveringer udover at
forskønne boliger og udendørsarealer, involverer en væsentlig forbedring af faciliteter og rammer for det boligsociale arbejde.
Beskæftigelseskoordinatoren bliver tovholder på aktiviteter vedrørende beskæftigelse. Du kan læse helhedsplanen på www.vibysyd.dk. Den
overordnede opgave er at arbejde med de beboere som er meget langt fra arbejdsmarkedet, ud fra tankegangen om ”de små skridt”, samt
være brobygger til lokale fællesskaber og foreninger.
Dine arbejdsopgaver vil omfatte:
`` Individuel håndholdt beskæftigelsesvejledning – ”det lange seje træk”
`` Sparring til ansøgninger og cv
`` Brobygning og samarbejde med Jobcenter Aarhus
`` Tovholder på projekterne ”FVU kurser” og ”SydJob”
`` Rekruttering af beboere til aktiviteterne
`` Bredt boligsocialt arbejde
`` Sikre opsamling af erfaringer og data til afrapportering
Din profil:
`` Du har relevant videregående uddannelse, og erfaring med projektarbejde og beskæftigelsesområdet
`` Du er vant til at arbejde med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde
`` Du har en fleksibel tilgang, er vedholdende og evner at se nye muligheder
`` Du kan både arbejde selvstændig og indgå i tæt samarbejde med helhedsplanens øvrige medarbejdere
`` Erfaring fra det boligsociale felt og/eller frivillighedsområdet vil være en fordel
Vi tilbyder:
`` Et udfordrende job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
`` Stor opbakning og sparring i ”Nabohuset”, med gode og dygtige kolleger
`` Alsidige opgaver og mange forskellige samarbejdspartnere
Der må påregnes aften og weekendarbejde ca. en gang om ugen samt enkelte weekender.
Ansættelsen sker formelt i ALBOA, men begge boligorganisationer indgår i ledelsen af Helhedsplanen. Aflønning er i henhold til overenskomst mellem BL og HK. Stillingen er tidsbegrænset med udløb den 31. december 2019 (forventer forlængelse til d. 31. december 2023)
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af den boligsociale indsats,
Jeanne Funch Asmussen på tlf. 29 20 90 85 eller jfa@vibysyd.dk.
Ansøgning: Din motiverede ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 16. januar 2019 kl. 12.00.
Ansøgningen skal uploades på: https://app.jobmatchprofile.com/hhyd55
Der afholdes samtaler tirsdag den 24. januar 2019.
Samtaler afholdes i ”Nabohuset”, Rosenhøj 29, 8260 Viby J.

Du kan finde mere information om Viby Syd på www.vibysyd.dk
eller vores Facebook: Viby Syd.

