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Boligsocial medarbejder til tværfagligt team – social vicevært
Har du lyst og kompetencer til at skabe en positiv udvikling for særligt udsatte beboere med komplekse problemstillinger? Er du god til at finde vej gennem systemerne og arbejde tværfagligt?
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 social vicevært i det tværfaglige team arbejder du indenfor indsatsområdet ’Sammenhængskraft og
Medborgerskab’, hvor du indgår i et tværfagligt team med en kommunal sundhedsmedarbejder samt andre relevante kommunale aktører som deltager ad hoc. Jeres målgruppe er beboere i særligt udsatte livssituationer – beboere, der ofte har komplekse sociale og helbredsmæssige problemer. Det gælder f.eks.
psykisk syge beboere, tidligere og nuværende misbrugere, ensomme og isolerede beboere, skrøbelige
ældre og generelt marginaliserede familier. Denne beboergruppe risikerer let at blive isoleret i boligområdet og har behov for en særlig målrettet indsats.
Som social vicevært varetager du det opsøgende arbejde i området og den tætte kontakt til driftspersonalet. Den sociale vicevært kan bringe borgersager (efter samtykke) ind i det tværfaglige team med henblik
på at få igangsat de rette indsatser for borgeren. Ligeledes kan den sociale vicevært yde rådgivning og
vejledning til sociale, psykiske og praktiske problemer med udgangspunkt i principperne om hjælp til
selvhjælp.
I skrivende stund er der ved at blive bygget et nyt Fælleshus for området, som forventes klart ved udgangen af 2021. Din rolle vil også være at understøtte, at det nye Fælleshus for området bliver et levende og
inkluderende hus med mange forskellige fællesskaber og kulturelle aktiviteter.
I de kommende år gennemgår Bispehaven en stor fysisk forandring med nedrivning af blokke og dermed
genhusning af mange beboere. I forbindelse med denne opgave vil det tværfaglige team kunne understøtte genhusningsopgaven i Østjysk Bolig. Der er ligeledes et projekt i gang omkring sociale renoveringer, som har til formål at udvikle fysiske initiativer, som kan forebygge ensomhed blandt beboerne og
styrke mulighederne for sociale fællesskaber. Det vil også være en opgave for det tværfaglige team at
understøtte denne opgave.
Vi forventer, at du:
•
Har erfaring med at arbejde med socialt udsatte beboere.
•
Har en socialfaglig uddannelsesmæssig baggrund eller anden relevant erfaring/uddannelse.
•
Har yderst velfunderede pædagogiske og relationelle kompetencer.
•
Har erfaring med at engagere, inkludere og motivere sårbare beboere.
•
Har øje for beboernes 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 beboere, kollegaer
og samarbejdspartnere.
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 trivsel og fællesskab tæt på beboernes hverdag og på
tværs af kommune, boligorganisation og civilsamfund.
•
Du bliver en del af en dynamisk personalegruppe i den boligsociale helhedsplan, hvor vi arbejder
helhedsorienteret og skaber synergier mellem forskellige indsatser
•
Du får mulighed for at indgå i mange forskellige kompetencegivende sammenhænge og bliver
udfordret både fagligt og personligt.
Stillingen er på 32 timer om ugen og er tidsbegrænset til den 31. december 2024. Du må forvente skæve
arbejdstider i et vist omfang. Løn efter gældende overenskomst. Ansættelse fra den 1. januar eller snarest derefter. Din ansættelse vil blive forankret i Østjysk Bolig. Din arbejdsplads vil være i Bispehaven.
Ansøgningsfristen er den 17. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.
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 ”Tværfagligt team – social vicevært” 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.

