Boligforeningen AAB søger leder af Kulturhuset
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde

Boligforeningen AAB har ca. 19.000 lejeboliger i Storkøbenhavn. Afdeling 55, beliggende i
Vejleåparken, Ishøj, søger en initiativrig, netværksskabende og helhedsorienteret leder til et meget
velfungerende kulturhus, der er omdrejningspunkt for afdelingens sociale aktiviteter.
Lederen vil i samarbejde med husets øvrige medarbejdere få ansvaret for driften og udviklingen af
huset. Der er til Kulturhuset knyttet en engageret afdelingsbestyrelse, som følger aktiviteterne tæt
og som også deltager i tilrettelæggelsen af indsatsen i Kulturhuset.
Herudover vil lederen, i hvad der svarer til ca. 2 dage ugentligt, skulle bidrage til den boligsociale
helhedsplan med koordinering af aktiviteter rettet mod områdets unge.
Arbejdsstedet er Boligforeningen AAB, afdeling 55, Strandgården 21, 2635 Ishøj.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Være daglig leder for Kulturhusets personale og frivillige brugere af værestedet
• Planlægge, understøtte og koordinere de eksisterende aktiviteter i huset og samtidigt skabe
rammerne for nye tiltag
• Være netværksskabende og samarbejde på mange niveauer med både beboere,
afdelingsbestyrelse og øvrige aktører i boligområdet
• Deltage i boligsocial helhedsplan med anden boligorganisation og kommune
• Indkøb, herunder regnskab og økonomistyring samt hygiejnestyring
• Yde bistand til at støtte beboere med beboeraktiviteter i bred forstand
• Indretning af hus og have med afdelingsbestyrelse og brugere
• Udlejning af udstyr til beboerne.
Vi søger en kollega, der:
• Har en relevant baggrund eller erfaring fra lignende job
• Har ledelses- og økonomierfaring
• Har kendskab til eller erfaring med (bolig)socialt arbejde
• Kan arbejde i en politisk ledet organisation
• Er udadvendt og kommunikerende
• Er netværksskabende og kan skabe relationer til og samarbejde på mange niveauer med
både beboere, afdelingsbestyrelse og øvrige aktører i boligområdet
• Er struktureret, overholder deadlines og er en god koordinator
• Er i godt humør og som kan være med til at skabe en god stemning blandt beboerne
• Er i besiddelse af kørekort.
Vi tilbyder:
• 37 timers ansættelse, inkl. frokost
• En hverdag præget af mange samarbejdsrelationer
• Stor alsidighed i opgaver og mulighed for at sætte sit præg på det
• Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med gode kollegaer
• En fleksibel arbejdsplads
• Løn efter overenskomst mellem BL – Danmarks almene boliger og relevant organisation.

Hvis dette er noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning på aab55@aab.dk. Mærk
ansøgningen ”Kulturhusleder”.
Ansøgningsfrist er den 13. november 2017 kl. 12.
Første samtale afholdes i uge 46 og anden samtale afholdes i uge 47.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Pia Voel på
tlf.: 4373 4809.

