Boligsocial medarbejder til at skabe fællesskaber
for frivillige mænd
Vil du skabe positive fællesskaber og netværk for mænd i alle aldre? Kan du rekruttere og
hjælpe frivillige mænd med at løfte hinanden og deres boligområde? Og har du lyst til at
arbejde kriminalitetsforebyggende ved at hjælpe unge med at klare sig bedre i skolen? Så skal
du søge jobbet på vores spændende arbejdsplads, hvor du i fællesskab med engagerede kolleger
bidrager til at styrke beboerne i fire udsatte boligområder i Odense.

Hvad søger vi?
Vi søger en medarbejder, der skal arbejde med aktiviteterne ’bydelsløftere for mænd’ og
’tidlig kriminalitetsforebyggelse’. I begge aktiviteter skal du være med til at udvikle
fremgangsmåden og metoden for arbejdet.
Aktiviteten ’bydelsløftere for mænd’ drejer sig om at skabe positive fællesskaber for
mænd med henblik på at fremme sammenhængskraft og medborgerskab i alle fire
boligområder. Der skal rekrutteres et hold af mænd, der har lyst til at være del af et
fællesskab, og disse mænd skal have indflydelse på emnerne for aktiviteten. Det kan fx
handle om at komme tættere på arbejdsmarkedet, hjælpe unge med at få fritidsjob,
involverende faderskab, kriminalitetsforebyggelse og andre emner, der er relevante for de
frivillige og lokalområderne.
I aktiviteten ’tidlig kriminalitetsforebyggelse’ skal der arbejdes med unge fra Vollsmose,
der udviser en bekymrende adfærd i skolen, eller som har kriminalitet tæt på sig via
familie eller det nære netværk. Her handler det om at have samtaler med de unge med
fokus på at hjælpe dem til at bringe deres ressourcer i spil på en hensigtsmæssig måde, og
også om at aktivere de unges netværk i at støtte op om en positiv udvikling.

Arbejdsopgaver:
· Udvikling og drift af aktiviteten ’bydelsløftere for mænd’
· Rekruttering af frivillige mænd
· Etablering af positive fællesskaber
· Støtte bydelsløfterne i at planlægge aktiviteter og evt. søge fonde til disse
· Understøtte bydelsløftere i at blive sociale medløftere, der tager aktiv del i deres
boligområde og deres medmennesker
· Kriminalitetsforebyggende samtaler med unge mennesker
· Inddrage unges netværk i opgaveløsningen
· Samarbejde med den lokale folkeskole om aktiviteten ’tidlig
kriminalitetsforebyggelse’
· Bidrage til opgaver i andre boligsociale aktiviteter

Vi ønsker os, at du:
· Har en socialfaglig eller tilsvarende uddannelse
· Har erfaring med frivillige
· Er god til at skabe tillid og relationer
· Har en struktureret arbejdstilgang
· Er proaktiv på egen opgaveløsning
· Er god til at hjælpe andre til selvhjælp
· Er interesseret i at arbejde i flere forskellige boligområder

Hvem er vi?
BoligSocialt Hus står for at udføre den boligsociale helhedsplan for Vollsmose,
Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Organisationen finansieres af Landsbyggefonden,
boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Boligselskab
samt Odense Kommune. Vores vision er at forandre de fire områder fra at være særligt
udsatte boligom-råder til at være attraktive og velfungerende bydele i Odense, hvor
beboerne har samme livschancer og muligheder som byens øvrige borgere.
I vores organisation arbejder vi alle selvledende ved at tage ansvar for at planlægge
løsningen af vores fælles opgave. Du kommer til at have kolleger med mange forskellige
fagligheder, og det er en del af vores professionelle og positive kultur, at vi alle har
respekt for hinandens fagligheder og forskelligheder. Som medarbejdere er vi engagerede
i at nå frem til vores målsætning om at gøre en forskel for vores beboere ved at støtte dem
i at forbedre deres egne muligheder.

Ansættelsesforhold:
Stillingen er på fuld tid og ønskes besat senest den 1. februar 2022 til og med januar 2024
med mulighed for yderligere tidsbegrænset ansættelse. Der kan forekomme weekend- og
aftenarbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i overensstemmelse med gældende overenskomst med BL
Danmarks Almene Boliger. Arbejdsstedet er på områdekontorer i de fire boligområder, så
forvent kørsel i egen bil, cykel eller tilsvarende. Vi har personalecykler til rådighed.

Praktiske oplysninger:
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte:
Stine Dyrlund Toft, leder
tlf. 24 59 07 89 – kontakt kan ske mandag og onsdag klokken 14.30-15.30
Ole Dan Jensen, chef
tlf. 28 90 45 74 – kontakt kan ske tirsdag og torsdag klokken 14.30-15.30
Vi skal have din ansøgning senest den 19. december 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. december.
Du kan downloade den boligsociale helhedsplan på vores hjemmeside:
www.boligsocialthus.dk
I den boligsociale helhedsplan kan du læse om vores indsatsområder og aktiviteter.
Bemærk at aktiviteten ’bydelsløftere for mænd’ i helhedsplanen er beskrevet under
’bydelsbrødre’.
Søg stillingen her.

