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Boligsocial familiemedarbejder
Har du lyst og kompetencer til at give børn og deres familier gode forudsætninger for et godt liv,
og ønsker du at give unge i Bispehaven mulighed for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer? Alt sammen i en boligsocial ramme, hvor du arbejder på tværs af kommune, boligorganisation og helt tæt på børn, unge og forældre.
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 Hasle.
Som boligsocial familiemedarbejder arbejder du indenfor indsatsen ’Uddannelse og Livschancer’ med
fokus på tidlig indsats for forældre og deres børn i tæt samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud, skoler
og fritidsklub. Du vil indgå i et tæt parløb med en boligsocial børn- og ungemedarbejder samt en familievejleder, der vil forestå et kompetenceforløb samt løbende sparring i en fælles faglig tilgang til forældre.
Vi har fokus på en handlingsorienteret tilgang og arbejder i kontekster, hvor børn og forældre er sammen.
Vi arbejder ud fra, at ny viden skal afprøves i praksis og kropsliggøres, for at den tillæres.
Opgaverne går konkret ud på at sikre, at forældrene har den nødvendige viden og handlekompetencer til
at tage ansvar for deres børn og unge i forhold til trivsel, dagtilbud, skolegang, fritidsliv og valg af uddannelse. Du skal i samarbejde med en sundhedsplejerske iværksætte og facilitere fremskudte mødregrupper. Du skal facilitere eksisterende fædreindsatser og understøtte, at civilsamfundet og kommunen laver
relevante aktiviteter i området. Desuden skal du understøtte en fælles forældretilgang blandt professionelle samarbejdspartnere samt facilitere børn- og forældreforløb i overgangen imellem daginstitution og
skolestart.
Du kommer i forlængelse af dette til at videreudvikle, planlægge og gennemføre lommepengeprojektet
under indsatsen ’Kriminalitetsforebyggelse’. Dette skal foregå i samarbejde med en aktivitetsmedarbejder, og UngiAaarhus og UC Erhverv er samarbejdspartnere på projektet. Formålet er at sikre unge en
indholdsrig og struktureret fritidsbeskæftigelse, der anses som værende en forebyggede faktor ift. mistrivsel og kriminalitet.
Din opgave bliver at klæde de unge på til på sigt at varetage et ordinært fritidsjob og sikre, at de lærer
basale færdigheder, der kræves for at varetage et job i fritiden, f.eks. at møde til tiden, uskrevne regler på
en arbejdsplads samt personlig fremtoning. Du skal desuden hjælpe forældrene med at styrke deres rolle
i forhold til at understøtte deres børn i fastholdelse af fritidsjob, ligesom de unges ansvarsfølelse i forhold
til deres lokalområde skal styrkes i kraft af ejerskab/tilknytning, når de udfører opgaver lokalt.
Som familiemedarbejder er du således både aktivitetsmedarbejder, brobygger og facilitator, og du
arbejder med både børn, unge og forældre i et meget tæt samarbejde med den boligsociale børn og
unge-medarbejder.

Vi forventer, at du:
•
Har erfaring med at arbejde med socialt udsatte familier.
•
Har en pædagogisk, socialfaglig uddannelsesmæssig baggrund eller anden relevant
erfaring/uddannelse.
•
Har yderst velfunderede pædagogiske og relationelle kompetencer.
•
Ønsker at lære og også lære fra dig både ift. børn, unge, forældre og samarbejdspartnere.
•
Har øje for fædres deltagelsesmuligheder.
•
Kan skære igennem og stå fast på ”samfundets normer”.
•
Kan arbejde selvstændigt og samtidig have blik for indsatser i et helhedsperspektiv.
•
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 såvel børn og unge,
forældre, kollegaer og samarbejdspartnere.
•
Har lyst til at være sammen med børn, unge og forældre, 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 for, at børn, unge og deres familier har gode forudsætninger for
et godt liv.
•
Du bliver en del af et dynamisk tværfagligt team i den boligsociale helhedsplan, hvor vi arbejder
på tværs af kommune, boligorganisation og civilsamfund.
•
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 og din arbejdsplads vil være i Bispehaven.
Ansøgningsfristen er den 15. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. 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 familiemedarbejder” i emnefeltet og saml gerne alle dokumenter i én PDF-fil.
Du kan læse mere om rekruttering i Østjysk Bolig her: http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2018-05Maj/Rekruttering.pdf.

