AAB søger barselsvikar for familie- og frivilligkoordinator
til den boligsociale helhedsplan
’Beboerprojekt Puls’
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Vil du være med til at sætte dit præg på en ambitiøs helhedsplan i et af Københavns udsatte
byområder? Brænder du for at gøre en forskel for udsatte familier og samarbejde med lokale
skoler? Så er det dig vi har brug for i vores team på seks medarbejdere i den boligsociale
helhedsplan ’Beboerprojekt Puls’.
Boligforeningen AAB er Danmarks ældste almene boligforening og har ca. 19.000 lejeboliger i
Storkøbenhavn. Den boligsociale helhedsplan ’Beboerprojekt Puls’, der er beliggende i København
NV og Bispebjerg, omfatter i alt 2.278 lejemål og ca. 4.000 beboere. Helhedsplanen fokuserer på
at øge beboernes tryghed og trivsel og på en tidlig indsats. Vi arbejder tæt med kommunale
samarbejdspartnere, frivillige foreninger og den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt
Bispebjerg. Som familie- og frivilligkoordinator har du særlig fokus på aktiviteter, der er relateret til
forebyggelse, forældreansvar og styrket skolegang.
Dine primære arbejdsopgaver er, at:
•

•
•

Samarbejde med de lokale folkeskoler om at videreudvikle aktiviteter, der har til formål at
styrke skole-hjemsamarbejdet og forældrenes mulighed for at støtte deres børns skolegang,
herunder at være tovholder for etablering og facilitering af: forældrecafé, samarbejdsmodel
mellem skole og Bydelsmødre, temacafeer samt andre understøttende aktiviteter
Deltage i planlægning og facilitering af ugentlige møder i kvindenetværket med fokus på
forældrerollen, samt hvordan forældre kan støtte deres børns læring, trivsel og skolegang
Deltage i koordinering og facilitering af vores samarbejde med Bydelsmødre, herunder
udvikling af aktiviteter med de eksisterende bydelsmødre samt uddannelse af nye.

Derudover vil du have opgaver relateret til:
• Rekruttering af beboere til helhedsplanens øvrige aktiviteter særligt til familiekurset De
Utrolige År (DUÅ) for forældre til børn mellem tre og seks år i samarbejde med Københavns
Kommunes socialforvaltning (SOF/BBU Bispebjerg)
• Indgå i tværgående opgaver i den boligsociale helhedsplan, herunder praktiske og
administrative opgaver samt understøtte øvrige aktiviteter i helhedsplanen.
Opgaverne løses i samarbejde med dine kolleger i teamet, AAB’s administration,
boligforeningernes afdelingsbestyrelser og lokalt ansatte.
Vi forventer, at du:
• Har en relevant uddannelse - mindst på professionsbachelorniveau
• Har viden om børns udvikling og læring og forældrenes betydning herfor (gerne med
særligt fokus på interkulturel pædagogik og forståelse, inklusion samt sprogudvikling)
• Har erfaring med at samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner gerne i Københavns
Kommune

•
•
•
•
•

Har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til arbejde med forandringsprocesser
Har lyst til og gerne erfaringer med at arbejde med familier med forskellige sociale og
kulturelle baggrunde
Har erfaring med at facilitere inddragende processer, der skaber mening og ejerskab, og
kan fungere som sparringspartner på tværs grupper som f.eks. afdelingsbestyrelser,
ejendomsfunktionærer, lokale samarbejdspartnere og beboergrupper
Kan udvikle flere aktiviteter samtidig med stor systematik
Har forståelse for projektarbejdes vilkår og muligheder og kan agere heri.

Vi søger en kollega, der:
• Er udadvendt og holder af opsøgende arbejde i forhold til udsatte familier
• Har udpræget interkulturel forståelse og er god til at opbygge tillidsfulde relationer til
beboere samt helhedsplanens samarbejdspartnere i lokalområdet - især skoler,
driftspersonale og afdelingsbestyrelser
• Er tålmodig og ambitiøs
• Brænder for at støtte familier omkring børns skolegang, opdragelse og fritidsliv
• Har lokalkendskab, men det er dog ikke et krav.
Vi tilbyder:
• Ansættelse pr. 1. september 2018 eller snarest herefter
• 32 timers ansættelse, inkl. frokost.
• En forening i forandring og vækst
• Mulighed for at sætte præg på egne opgaver
• Gode kolleger med en uhøjtidelig omgangstone
• En fleksibel arbejdsplads
• Sundhedsforsikring
• Løn efter overenskomst mellem BL og relevant faglig organisation.
AAB er en familievenlig arbejdsplads med gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Du
skal dog påregne aften- og weekendarbejde, da mange møder og aktiviteter, af hensyn til
beboerne, de frivillige og de beboervalgte, finder sted uden for normal arbejdstid.
Du kan læse om helhedsplanen på http://www.beboerprojektpuls.dk.
Hvis dette er dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning på job@aab.dk. Mærk ansøgningen
”Barselsvikar - Familie- og frivilligkoordinator til boligsocial helhedsplan”.
Ansøgningsfrist er den 13. august 2018 kl. 12. Første samtale afholdes den 22. august. Eventuel
2. samtale afholdes i uge 35. Vi indkalder via mail i uge 33.
Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte projektleder Henrik M. Larsen på
tlf.: 2491 6616 eller hla@aab.dk.

