Boligsocial projektleder (barselsvikariat)
Høje Kolstrup, Aabenraa
Vi søger en projektleder med erfaring fra det boligsociale område, der kan varetage det daglige ansvar for
aktiviteter og fremdrift i den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrup.
Den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrup 2016‐2020 er et samarbejde mellem Aabenraa
Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening, Aabenraa Kommune og Landsbyggefonden. Helhedsplanen
bygger ovenpå tidligere indsatser og har til formål at understøtte en fortsat positiv udvikling af bydelen
gennem en række indsatser.
Jobbet
Som boligsocial projektleder på Høje Kolstrup skal du videreføre og lede den igangværende boligsociale
helhedsplan, der løber fra 1. juli 2016 – 31. juni 2020.
Dine primære arbejdsopgaver bliver at tilse retning og fremdrift i helhedsplanens aktiviteter samt sikre at
de aftalte mål og succeskriterier opnås. Du bliver således tovholder for helhedsplanens 3 indsatsområder
(Tryghed og Trivsel, Uddannelse og Beskæftigelse, Forebyggelse og Forældreansvar) i samarbejde med den
øvrige organisation, herunder nedsatte følgegrupper og den boligsociale bestyrelse.
Kvalifikationer
Vi søger en projektleder der har:
 En relevant uddannelse.
 Erfaring med personaleledelse og kan motivere og engagere projektmedarbejdere til at udvikle,
reflektere og skabe resultater.
 Har styr på økonomi og de administrative opgaver og er dygtig til at varetage og sikre kvalitet i den
løbende afrappotering.
 Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt.
 Gode samarbejdsevner herunder evne til at opbygge og opretholde netværk.
 Erfaring fra tilsvarende stilling i en boligorganisation, kommune eller lignende.
Arbejdspladsen
Du vil få din daglige gang i Netværksbasen (Uglekær 10, Aabenraa), der er sekretariatet for den boligsociale
helhedsplan. Netværksbasen er rammen for tre faste kommunale projektmedarbejdere samt tre tilnyttede
boligsociale medarbejdere og ligger centralt placeret i bydelen Høje Kolstrup.
Formalia
Ansættelsen vil formelt være i Aabenraa Andelsboligforening, der administreres af SALUS
Boligadministration. Stillingen er som udgangspunkt 30 timer pr. uge og ansættelsen sker efter
overenskomst mellem BL og relevant forhandlingsberretiget organisation. Arbejdstiden er fleksibel Der må
påregnes aften‐ og weekendarbejde.
Stillingen er tidsbegrænset til perioden 1. juni 2018 til 30. juni 2019.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til projektleder Sanne Louise Pedersen, 24 77 39 18, slp@salus‐bolig.dk
eller administrationschef Toke Arndal, 73 45 65 10, tarn@salus‐bolig.dk.

Ansøgningen mærket projektleder skal sendes til ansøgning@salus‐bolig.dk. Vi skal have modtaget
ansøgningen senest mandag den 23. april. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 18.

Du kan læse mere om den boligsociale helhedsplan på www.hoejekolstrup.dk og om SALUS på www.salus‐
bolig.dk.

