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Har du lyst og kompetencer til at arbejde med beskæftigelse i en boligsocial ramme, hvor du ar-
bejder på tværs af kommune, boligorganisation og helt tæt på beboeren?  
 
Den boligsociale helhedsplan i Bispehaven starter en ny fireårig periode den 1. januar 2021. Formålet 
er at videreføre den positive udvikling, som Bispehaven er inde i fysisk, socialt og tryghedsmæssigt, så 
Bispehaven på sigt bliver en integreret bydel i den bynære forstad Hasle. 

Som beskæftigelsesmedarbejder i Bispehaven bliver du en del af et team omkring beskæftigelse og 
sundhed i Bispehaven, hvor ambitionen er at koble sundhed, samfundsviden og sociale indsatser sam-
men i et helhedsorienteret frivilligt beskæftigelsestilbud for voksne. Du vil i dette arbejde køre et tæt 
parløb bl.a. med den boligsociale sundhedsmedarbejder og tre fremskudte virksomhedskonsulenter fra 
Jobcenter Aarhus. I dette tætte samarbejde etableres et kompetencecenter, hvor I arbejder med:

• At motivere og øge troen på og bevidstheden om egne ressourcer og kompetencer i forhold til 
 arbejdsmarkedet. 
• At fremme sundheden for en gruppe af borgere, der har en dårligere sundhedstilstand end 
 baggrundsbefolkningen, på en måde, hvor vi understøtter deres vej ind på arbejdsmarkedet. 
• At forbedre borgerens faglige, sproglige og/eller sociale kompetencer.

Du kommer desuden til at understøtte indsatsområdet ’Medborgerskab og Sammenhængskraft’, hvor 
fokus er på udvikling og understøttelse af aktivt medborgerskab samt demokratiforståelse gennem kurser 
og projektarbejde. 

Dine opgaver som beskæftigelsesmedarbejder i Bispehaven består blandt andet i: 
• Udvikling, planlægning og gennemførelse af bl.a. kreativ undervisning i dansk, arbejdsmarkeds- 
 viden samt samfundsviden i kompetencecentret.
• Udvikling, planlægning og gennemførelse af kompetencegivende aktiviteter som fx debataftener 
 eller virksomhedsbesøg.
• Hjælp med CV og jobsøgning.
• Arbejde med aktivt medborgerskab og demokratiforståelse.
• Understøtte den positive kultur i Bispehaven omkring uddannelse og beskæftigelse.

Som beskæftigelsesmedarbejder er du således både aktivitetsmedarbejder, brobygger og facilitator, og 
du arbejder med en bred målgruppe men primært centreret omkring voksne uden for arbejdsmarkedet. 

Vi forventer, at du:
• Har erfaring med og flair for at arbejde med udsatte borgere i en beskæftigelseskontekst.
• Har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring/uddannelse.
• Har erfaring med at engagere, inkludere og motivere sårbare borgere i sociale og 



 kompetencegivende aktiviteter.
• Har yderst velfunderede pædagogiske og relationelle kompetencer. 
• Kan arbejde struktureret, bevare overblikket og sikre fremdrift – også når der er mange bolde  
 i luften.
• Har nemt ved at kommunikere åbent, tydeligt og imødekommende med beboere, kollegaer og 
 samarbejdspartnere. 
• Kan arbejde selvstændigt men samtidig have blik for indsatser i et helhedsperspektiv. 
• Har lyst til at være sammen med beboerne, kan gå forrest og er en god igangsætter – også i 
 større grupper.
• Er fleksibel ift. skiftende arbejdssteder, arbejdstider og arbejdsopgaver.

Du skal vælge os, fordi:
• Du får mulighed for at være med til at sætte dit præg på en spændende og meningsfuld indsats 
 under udvikling, hvor vi arbejder med beskæftigelse tæt på borgernes hverdag og på tværs af 
 kommune, boligorganisation og civilsamfund. 
• Du bliver en del af et dynamisk tværfagligt team i den boligsociale helhedsplan, hvor 
 beskæftigelse tænkes helhedsorienteret.
• Du får mulighed for at indgå i mange forskellige kompetencegivende sammenhænge og bliver 
 udfordret både fagligt og personligt.

Stillingen er på 37 timer om ugen og er tidsbegrænset til den 31. december 2024. Du må forvente skæve 
arbejdstider. Løn efter gældende overenskomst. Ansættelse fra den 1. januar. Din ansættelse vil blive 
forankret i Østjysk Bolig. Din arbejdsplads vil være i Bispehaven. 

Ansøgningsfristen er den 16. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. november. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af den boligsociale indsats i  
Bispehaven, Malene Lassen-Struck, på 60 38 33 53.
 
Du søger jobbet pr. mail til job@ojba.dk. Skriv ”Boligsocial beskæftigelsesmedarbejder” i emnefeltet, og 
saml gerne dine filer i ét dokument.

Du kan læse mere om rekruttering i Østjysk Bolig her: http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2018-05-
Maj/Rekruttering.pdf.


