Ledig stilling:

Kan du skaffe
flere i job i
Vejlby Vest?

ALBOA søger en boligsocial medarbejder
Vil du være med til at udvikle og skabe øget beskæftigelse i Vejlby Vest, så
kan ALBOA lige nu tilbyde en spændende stilling!
Vi har fået mulighed for at iværksætte en 4-årig boligsocial-beskæftigelsesindsats i Vejlby Vest
(Nyringen og Næringen). Vejlby Vest er et boligområde, med knap 600 lejemål og 1200 beboere,
og er bl.a. kendetegnet ved at være rig på beboerdrevne aktiviteter.
Vores kommende beskæftigelsesindsats vil bestå af en helhedsorienteret og håndholdt beskæftigelsesvejledning. Din overordnede opgave bliver at støtte beboere i at opnå job/uddannelse. Du
skal derfor brænde for at hjælpe beboere til at blive selvforsørgende.

Beskæftigelsesvejledningen kan fx omfatte:
 hjælp til udfærdigelse af ansøgning og cv
 støtte i krops-, livs- og samfundsmestring
 støtte i styrket selvværd og personlige fremtræden
 støtte og vejledning ved jobopstart
 iværksættelse af gruppebaserede tilbud mv.
Et væsentligt element i stillingen vil være at styrke samarbejdet med Jobcentret, men også gerne
andre aktører, der kan medvirke til at give beboerne øgede beskæftigelsesmuligheder, fx arbejdsgivere
Den person vi leder efter skal:
 være god til relationsarbejde
 kunne lide at arbejde selvstændigt
 have erfaring med samarbejde med frivillige
 være god til at se andres perspektiver, så der kan opnås win-win situationer
Dit menneskesyn skal være kendetegnet ved respekt for forskellighed, og du skal kunne møde
vores beboere med et ressourcesyn. Du hviler i dig selv fagligt og personligt. Du befinder dig godt
med evaluering og dokumentation af dit arbejde.
Vi tænker du har en socialfaglig eller måske sundhedsfaglig baggrund fx fysioterapeut. Vi har brug
for varme hænder og at du kan tænke ud af boksen.
Det vil klart være en fordel, hvis du kender til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og har
indgående viden om, hvordan Jobcentret arbejder.
Stillingen vil i det daglige være tilknyttet Beboerrådgivningen. Beboerrådgivningen er etableret
under afdelingsbestyrelsen og der er ansat en beboerrådgiver, som bliver din nærmeste kollega.
Der er til den konkrete indsats tilknyttet en selvstændig styregruppe med beboerrepræsentanter
og nærmeste ledelse. Du vil til dagligt referere til ALBOAs boligsociale leder og indgå i ALBOAs
boligsociale medarbejdergruppe. Du kan læse mere om det boligsociale arbejde i ALBOA og principperne for det boligsociale arbejde på vores hjemmeside: https://www.alboa.dk/Fællesskab_s140.
html?mpeId=116

Ansættelse pr. 1 marts 2019
Stillingen er til udgangen af 2022 og er på 30-32 timer pr. uge. Aftenarbejde må påregnes, og
weekendarbejde kan forekomme. Ansættelse i henhold til relevant overenskomst. For mere information om stillingen kontakt beboerrådgiver Channie Klaris, tlf. 2761 6605 eller boligsocial leder
Anne-Lene Wähling, tlf. 2761 6655.
I din ansøgning vil vi gerne høre, hvordan du, med din faglighed, tænker at kunne medvirke til at
øge arbejdsmarkedstilknytningen hos beboere, som har været uden job længe.
Med vores 7.100 boliglejemål, 25 institutioner og 41 erhvervslejemål er ALBOA den
næststørste boligorganisation i Aarhus.
Vore boliger er fordelt i Viby, Højbjerg,
Aarhus C, N og V, Risskov, Kolt, Tranbjerg,
Solbjerg, Beder og Galten.
Vi er ca. 156 medarbejdere fordelt med
43 i administrationen og 113 i ”marken”
dvs. ejendomsfunktionærer og elever,
boligsociale medarbejdere og rengøring.

Ansøgning:
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 14. januar 2019 - kl. 12.00
Send din ansøgning her: https://app.jobmatchprofile.com/5mhxdk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. januar efter kl. 15.
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