
Brænder du for udvikling af den gode og velfungerende bydel, rammerne for den trygge bolig og 
inkluderende fællesskaber? Nu har du en unik mulighed for at arbejde i spændingsfeltet mellem sted 
og menneske i en almen boligorganisation, der arbejder med en bred vifte af spændende projekter, 
hvor fællesskab, demokrati og medmenneskelighed vægtes højest af alt. Har du lysten og modet 
til at indgå i spændende og lærerige samarbejder med mange dygtige og kompetente kollegaer og 
samarbejdspartnere, så har vi de højaktuelle opgaver, du kan være med til at løse.

OM UDVIKLINGSSEKRETARIATET
Østjysk Bolig søger to udviklingskonsulenter til et nyt udviklingssekretariat. Udviklingssekretariatet 
har til opgave at sikre udvikling og gennemførelse af en omfattende og visionær udviklingsplan for 
Bispehaven og den omkringliggende bydel. Udviklingsplanen har til formål at forandre Bispehaven 
fra et udsat boligområde til en del af en attraktiv bydel. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Aarhus 
Kommune og har et langsigtet fokus frem mod 2030. Udviklingssekretariatet er fysisk placeret i     
Bispehaven, og den daglige ledelse af sekretariatet varetages af udviklingschefen i Østjysk Bolig.

OM STILLINGERNE
Som udviklingskonsulent vil du blive tæt tilknyttet arbejdet med den strategiske udviklingsplan samt 
konkrete delprojekter, der løbende igangsættes i forbindelse med implementeringen af udviklings-
planen. Du vil f.eks. kunne blive involveret i følgende projekter: 

• Bydelskil(d)en – udvikling af nyt mødested for bydelen 

• Den grønne kile – udvikling og programmering af grøn forbindelsesåre fra Klokkerparken til  
Hasle Bakker gennem Bispehaven 
 
• Sociale renoveringer – udvikling af fysiske tiltag i kampen mod ensomhed i samspil med den 
igangværende Tryghedsrenovering i Bispehaven
 
• Nyt fælleshus i Bispehaven – planlægning og udvikling af organiseringen og samarbejdsmulighe-
der f.eks. socialøkonomisk cafe   
 
• Boligsocial helhedsplan for 2021-2024 – snitflader mellem boligsocial helhedsplan og den strategi-
ske udviklingsplan for bydelen
 
• Udvikling af nye byggefelter – understøttelse af udviklingen af en sammenhængende og tryg bydel 

• Beboer- og projektanalyser – designudvikling, dataindsamling, analyse og evaluering 

ØSTJYSK BOLIG SØGER UDVIKLINGSKONSULENTER  
TIL NYT UDVIKLINGSSEKRETARIAT 



I stillingen som udviklingskonsulent skal du både kunne arbejde selvstændigt, og du skal kunne ind-
gå i forskellige projektteams med deltagelse af mange forskellige aktører og forskellige faggrupper. I 
tæt samarbejde med udviklingschefen og projektchefen vil du som udviklingskonsulent få til opgave 
at udvikle, projektstyre og implementere udviklingsprojekter. Den endelige sammensætning af dine 
opgaver vil afhænge af dine kompetencer, interesser og erfaringer. Begge stillinger er på 37 timer pr. 
uge, og de er som udgangspunkt 2-årige projektansættelser med mulighed for forlængelse. 

OM DIG
Vi forstiller os to forskellige profiler, som kan supplere hinanden. Den ene profil kunne have en 
samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, som kunne suppleres af en anden profil med baggrund 
inden for byplanlægning/arkitektur. Du har måske nogle års erfaring og kender til den almene sektor 
eller arbejdet med udsatte boligområder såvel socialt som fysisk. Du kan også være nyuddannet 
med stort talent og udviklingspotentiale.  

Den samfundsvidenskabelige profil:
• Generalist, som har let ved at indgå i samarbejdet med og på tværs af fagpersoner/specialister
• Skarp analytisk sans med evner til at skabe overblik i komplekse og nye opgaver   
• Stærk til at kommunikere, særligt skriftligt, og med personlig gennemslagskraft 
• Erfaringer med strategi-, projekt – og metodeudvikling
• Lyst til samskabelse med en bred vifte af aktører på alle niveauer 
• Statistisk og metodisk forståelse og evne til at oversætte og bruge data samt inddrage forsknings-
baseret viden i opgaverne

Arkitekt-, urban designer- eller byplanlæggerprofilen:
• God til at omsætte tanker og idéer til både tekst og tegning 
• Tænker strategisk og helhedsorienteret 
• Udvikler metoder, koncepter og procesdesigns
• Beboerinddrager, involverer og samskaber på tværs
• Stærk udi kortlægning, registrering og dokumentation 
• Evner formidling og visuel kommunikation
• Gerne erfaringer med planarbejde og kendskab til byggeri
• Kendskab til AutoCAD og/eller REVIT samt Adobe-pakken

For begge profiler gør det sig gældende, at du skal have lyst til at arbejde med koordinering og stra-
tegi- og udviklingsopgaver i et miljø med mange aktører, som har forskellige synspunkter, dagsorde-
ner og interesser. Du skal kunne veksle mellem et strategisk sigte og konkrete løsninger. Du kan lide 
at have travlt og at være med, hvor tingene sker. Og så skal du have lyst til at arbejde i en almen 
boligorganisation. 

OM ANSØGNINGEN
Ønsker du yderligere information om stillingerne, kan du kontakte Kim Kjærgaard, udviklingschef i 
Østjysk Bolig, på tlf.nr. 26 31 35 18 eller på mail kik@ojba.dk.

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 46/47. Send 
din ansøgning på mail til job@ojba.dk. Ansøgning, CV og eventuelle bilag skal vedhæftes som én 
samlet PDF. Du skal kunne starte i januar 2020 eller snarest derefter. Løn efter gældende overens-
komster med mulighed for kvalifikationstillæg. 

OM OS
Østjysk Bolig administrerer godt 2.800 almene boliger
i Aarhus og Ry. Vi er ca. 70 ansatte i selskabet. 
Vi har en god arbejdsplads med et engageret team,  
stor rummelighed og masser af humor. Vi arbejder  
hele tiden med at udvikle vores boligformer.


