Side 1 af 2

Socialfaglig beboerrådgiver søges til boligsocial helhedsplan i Ikast
Har du lyst til at blive den første beboerrådgiver i en ny 4-årig projektperiode? Så læs videre!
”Fælles fremtid på tværs” er en boligsocial helhedsplan i Ikast udarbejdet af Ikast Andelsboligforening, Bomidtvest
og Ikast-Brande Kommune. Helhedsplanen omfatter de to boligafdelinger Stadion Allé og Østbyen i Ikast og
projekterne koordineres og iværksættes af et boligsocialt sekretariat. Den boligsociale helhedsplan startede 1. januar
2015 og der er nu søgt midler hos Landsbyggefonden til en ny 4-årig projektperiode løbende fra 1. januar 2019 – 31.
december 2022. I den nye projektperiode skal der arbejdes inden for indsatsområderne: Tryghed og trivsel,
Uddannelse og beskæftigelse og Forebyggelse og forældreansvar.
Det boligsociale team består af to projektmedarbejdere, en projektleder og denne nye beboerrådgiverfunktion. Vi
har arbejdsstationer i de to boligafdelinger samt hos begge boligorganisationer. Din arbejdstid vil være fordelt 50/50
i begge boligafdelinger. Dine arbejdsopgaver vil være fordelt 50/50 på målgrupperne særligt udsatte familier og
socialt udsatte voksne (læs mere side 2).
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:
 etablere samarbejdsnetværk (fagpersoner, ressourcepersoner m.fl.) med forankring for øje fra start
 motivere beboerne til deltagelse i aktiviteter i boligafdelingen og i det omkringliggende samfund
 hjælpe beboerne med selv at tage kontakt til kommunen, boligselskabet m.fl.
 vejlede beboere i daglige gøremål, privatøkonomi, indeklima m.m.
 støtte naboerne i at håndtere psykisk udsatte beboere fx med konflikthåndteringsværktøjer
Vi forventer, at du:
 har en relevant socialfaglig uddannelse (socialpædagog, socialrådgiver o. lign.)
 har dokumenteret erfaring med opsøgende arbejde (eksempelvis gademedarbejder, § 99 SL-medarbejder)
 har dokumenteret erfaring med arbejdsmetoder, der motiverer og hjælper borgere til at mestre eget liv
 har viden og erfaring med tværkulturelt arbejde
 tør ’banke på døre’ med både afvisninger og grænsesætning som udfordringer
 er imødekommende, uhøjtidelig og anerkendende i din omgangsform
 er tålmodig og klar på, at det tager tid at nå målene
 er netværker og ser alle samarbejdspartnere som medspillere
 er struktureret og kan arbejde selvstændigt med opgaverne
Vi tilbyder:
 tæt samarbejde med gode kollegaer og et stort netværk af samarbejdspartnere
 faglig sparing og supervision
 alsidige arbejdsopgaver med en høj grad af ansvar og selvstændighed
 mulighed for deltagelse i kurser, konferencer og erfa-netværk
 løn efter overenskomst og sundhedssikring
Yderligere oplysninger:
Stillingen er fra den 1. februar 2019 og er tidsbegrænset frem til den 31. december 2022. Din ugentlige arbejdstid er
på 37 timer. Stillingen forudsætter kørekort (B) og egen bil. Du må forvente skæve arbejdstider i et vist omfang. Du
vil blive ansat under Bomidtvest og løn efter BL-HK-overenskomst. Ved spørgsmål kontakt projektleder Louise
Egeriis: 72 18 55 27 / louise@fremtidikast.dk
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Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning til louise@fremtidikast.dk og mærk den ”Socialfaglig beboerrådgiver” i emnefeltet.
Ansøgningsfristen er den 23. november og samtalerne afholdes den 10. december 2018.
På Bomidtvests hjemmeside kan du læse mere om, hvordan vi håndterer persondata i rekrutteringsprocessen:
https://www.bomidtvest.dk/media/160909/Behandling-af-personoplysninger-i-rekrutteringsprocessen.pdf

Indsatsens to målgrupper uddybet
Målgruppen særligt udsatte familier:
Beboerrådgiveren skal arbejde ud fra Ikast-Brande Kommunes rettidig indsats:
Formålet med guide til rettidig indsats er, at vi i fællesskab handler rettidigt for at sikre børn og unges trivsel samt
kvalificerer indsatsen i det tværfaglige arbejde.
Vi vil opnå dette gennem de fire fokusområder:
Fælles sprog og begrebsafklaring, Tværfagligt samarbejde, Opmærksomhed på børns trivsel og Fælles guide til
handling.
Beboerrådgiveren laver opsøgende arbejde og får skabt kontakt til familierne ved også at deltage i sociale
arrangementer for familier i boligområderne. Derudover skal beboerrådgiveren skabe et netværk og kendskab til
tilbuddet på skolerne, i daginstitutionerne m.m., så de kan henvise familierne.
Mål:






Udsatte familier trives bedre
Børn og unge trives og klarer sig bedre i skolen
Reducere ensomhed og isolation blandt familierne
Øge det sociale netværk beboerne imellem
Styrke familiernes handlemulighed og forældrekompetencer

Målgruppen socialt udsatte voksne:
Beboerrådgiveren er ikke en myndighedsperson og igangsætter derfor ikke selv indsatser, men fungerer som
brobygger imellem beboeren og boligorganisationen, det kommunale system og/eller andre myndigheder, der har
ansvar og kompetence til at hjælpe vedkommende. Samarbejdet med relevante samarbejdspartnere og
boligområdernes øvrige beboere er derfor afgørende.
Arbejdet er opsøgende og med et samarbejdsnetværk med viceværter og kommunale fagfolk, der alle har berøring
med de udsatte beboere. Beboerrådgiveren kan skabe kontakt ud fra bekymringer fra viceværterne, beboerklager,
afsluttet støtte fra socialpsykiatrien m.m. (med samtykke fra beboerne, jf. Databeskyttelsesloven og –forordningen).
Mål:





Forbedre udsatte beboeres situation via egen indsats, ”nabohjælp” og brobygning til andre tilbud
Reducere ensomhed og isolation blandt beboerne
Øge det sociale netværk beboerne imellem
Bevare trygheden i boligområdet

