GENHUSNINGSKONSULENTER MED OVERBLIK OG EMPATI
Østjysk Bolig søger to genhusningskonsulenter til opgaven med at genhuse de beboere fra det almene boligområde Bispehaven, der i løbet af de næste år skal flytte fra deres lejligheder som følge af
regeringens Ghettoplan.
OM STILLINGERNE:
Som genhusningskonsulent kommer du til at spille en central rolle i beboernes genhusningsproces,
da det er dig og din kollega, der får den nære kontakt med beboerne. Du kommer til at afholde mange møder med både beboere, flyttefolk, kommunale medarbejdere og kolleger i Østjysk Bolig. Stillingerne kræver et stort overblik og gode samarbejdsevner. Din rolle bliver at hjælpe beboerne med at
afklare deres ønsker og behov for deres nye hjem og at være med til at finde det rette boligmatch.
Som genhusningskonsulent skal overskud, rummelighed og en stor lyst til at tale med mange forskellige mennesker hver dag gerne være en naturlighed.
Stillingerne er deltidsstillinger; den præcise arbejdstid aftaler vi, men du skal regne med, at der er
perioder, hvor der er mere travlt end andre, og du kan være sikker på, at ingen dage vil være ens.
Stillingerne løber i minimum to år, indtil genhusningsarbejdet er færdigt. Du refererer i dagligdagen til
udlejningschef Connie Koppel.
OM DIG:
Det er ikke vigtigt, hvilken uddannelse du har, eller hvor meget erfaring du har på arbejdsmarkedet.
Det er til gengæld meget vigtigt, at du har stor menneskelig forståelse, er tillidsfuld og at dine kommunikationsevner er i top. Du skal også kunne arbejde struktureret, og du skal kunne holde tungen
lige i munden.
Har du gode sprogkundskaber, er det et plus. Det kan det også være, hvis du i forvejen har kendskab til at bo alment eller erfaring fra et lignende job.
VI TILBYDER:
En spændende arbejdsplads med et dynamisk og uformelt miljø. Dit kontor vil ligge i Bispehaven,
men du vil bruge meget tid ude i beboernes hjem. Løn i henhold til overenskomst.
Ønsker du yderlige information om stillingerne, kan du kontakte udlejningschef Connie Koppel på
86 15 66 88 fra uge 32. Ansøgningsfristen er den 17. august 2020 kl. 12.00 til job@ojba.dk. Vi holder
løbende ansættelsessamtaler.

