
 

 

 

 

 

 

 

 

I Bo42 søger vi en boligsocial medarbejder, der fra 1. januar 2018 

har lyst til at være med til at igangsætte og gennemføre et 

boligsocialt projekt i NordParken på Bornholm. Projektet der er medfinansieret af 

Landsbyggefonden, løber henover 4 år og planlægges og gennemføres i et tæt 

samarbejde med beboerne og Bornholms Regionskommune, især Center for Sundhed. 

Projektet der overordnet sigter på at fremme fællesskab og trivsel for beboerne i 

NordParken, har fokus på de tre indsatsområder; Tryghed og Trivsel, Uddannelse og 

Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar. 

 

Som boligsocial medarbejder skal du sammen med den boligsociale projektleder bl.a.: 

 Varetage rekruttering af frivillige  

 Udvikle, igangsætte og gennemføre aktiviteter i samarbejde med beboerne i bolig- 

og lokalområdet 

 Dokumentere indsatser og resultater af aktiviteter 

 Synliggøre og skabe positiv interesse for boligområdet 

 Skabe bro mellem beboere, boligorganisation og kommune 

 Skabe bro til og etablere samarbejde med det lokale forenings- og fritidsliv samt 

lokale virksomheder og institutioner 

 

Din profil: 

Sociale Kompetencer: 

• Fordomsfri og anerkendende 

• Empatisk 

• Synlig, udadvendt og opsøgende 

• Tillidsvækkende og troværdig 

• God til at motivere 

Personlige kompetencer 

• God til at bevare overblik 

• Praktisk og god til at organisere  

• Ansvarsbevidst 

• Handlekraftig og igangsættende 

Boligsocial medarbejder 



Faglige  kompetencer 

• Kendskab til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 

• Erfaring med at arbejde på social- og sundhedsområdet 

• God til at formidle til mange forskellige målgrupper 

• Erfaring med at arbejde projektorienteret - praktisk og administrativt 

 

Du vil blive ansat af Bo42 og vil i det daglige have et meget tæt samarbejde med både 

projektleder, ejendomsfunktionærer hos Bo42 samt en række kommunale aktører. Fysisk 

vil du blive tilknyttet helhedsplanens lokaler i NordParken. 

Hvad kan vi tilbyde? 

 En fuldtidsstilling/37 timer om ugen 

 En 4-årig projektansættelse, fra 1. januar 2018 og til udgangen af 2021. 

 En stor kontakt- og samarbejdsflade med mulighed for netværksopbygning. 

 Et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø 

 Gode muligheder for selv at præge opgaver og arbejdsdag. 

 Aflønning efter gældende overenskomst mellem BL og HK privat. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og dit cv til ih@bo42.dk - senest den 17. november 2017, kl. 12.00.  

Tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest muligt derefter. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 23. november 2017. 

Ansættelsen forudsætter, at der kan fremvises en ren straffe- og børneattest. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte projektleder i Bo42 

Ida Hvilsom på telefon 60104207 eller mail: ih@bo42.dk. 
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