
 

VIBO søger en børne- og ungemedarbejder, der kan inspirere, motivere 
og skabe forandring 

Brænder du for at øge børn og unges fremtidsmuligheder? Og kan du udvikle og gennemføre 
spændende praktiske forløb, der styrker børnenes motivation og trivsel i skolen? Så er det måske 
dig, vi mangler i vores boligsociale helhedsplan i Nivå. 

Som boligsocial børne- og ungemedarbejder kan du bringe en bred palet af kompetencer i spil, idet 
du både skal støtte og motivere i forhold til skole og fritid samt løse praktiske og organisatoriske 
opgaver. Desuden indgår du i et tæt samarbejde med dine kolleger i sekretariatet omkring egne og 
øvrige aktiviteter. 

Baggrund 

Den boligsociale helhedsplan Nivå Nu omfatter 1247 lejemål i fem boligafdelinger i Nivå. Målet 
med helhedsplanen er overordnet at styrke tryghed og trivsel i området. På børne- og 
ungeområdet er målet, at børn og unge har en aktiv fritid med positive aktiviteter, der understøtter 
trivsel, læring og udvikling samt at bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse,  

Jobbet 

Som børne- og ungemedarbejder skal du:  

- Udvikle og gennemføre alternative læringsforløb for børn og unge, der ikke oplever succes 
eller trives i skolen 

- Vejlede børn og unge i forhold til uddannelse og fritidsjob – herunder skabe kontakt til og 
samarbejde med lokale virksomheder 

- Gennemføre aktiviteter for børn og unge og sikre brobygning til foreningslivet 
- Understøtte og udvikle det tværgående børne- og ungesamarbejde i Nivå 

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores anden børne- og ungemedarbejder og en 
række kommunale samarbejdspartnere. Du vil både skulle arbejde med grupper og en-til-en, og en 
stor del af arbejdet går ud på at skabe og fastholde et tæt forældresamarbejde. 

Vi arbejder med en stor grad af metodefrihed, hvis blot målet nås, så kreative og opfindsomme 
medarbejdere er både velkomne og kan have udsigt til at trives. 

Kvalifikationer 

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse og erfaring, der kvalificerer dig til at arbejde 
udviklingsorienteret med udsatte børn og unge. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring 
med: 

- Undervisning og pædagogisk arbejde 
- Projektstyring 
- Vejledning, coaching eller lignende 
- Kommunikation og formidling via forskellige medier 



Personlige egenskaber  

Vi lægger vægt på at finde en medarbejder, der ser potentiale frem for begrænsninger hos børn, 
unge og forældre, og som kan lide at arbejde med mange forskellige typer mennesker og ikke 
mindst få dem til at samarbejde på tværs. Herudover er du en person, der: 

- Er opsøgende og igangsættende 
- Er tillidsvækkende og motiverende  
- Er god til at håndtere komplekse problemstillinger i praksis 
- Kan lide at arbejde med folk i alle aldre og med forskellige baggrunde 
- Er fleksibel, positiv og samarbejdsvillig 

Arbejdspladsen 

Du vil blive ansat i Boligforeningen VIBO, der varetager den overordnede administration af Nivå 
Nu. Din daglige arbejdsplads bliver i projektsekretariatet i boligområdet i Nivå, hvor du vil komme til 
at indgå i et team på seks boligsociale medarbejdere. Vi lægger stor vægt på at arbejde 
helhedsorienteret og tværfagligt. Vi prioriterer den tætte kontakt til beboerne og forsøger altid at 
møde dem med åbenhed og nysgerrighed. 

Vi tilbyder en arbejdsplads med stor indflydelse på egen dagligdag, og hvor arbejdsglæden 
prioriteres højt. Vi støtter op om hinandens indsatser og er ofte sammen om aktiviteterne. Der er 
god mulighed for faglig sparring internt i sekretariatet, med lokale samarbejdspartnere og i VIBOs 
boligsociale netværk. 

Formalia 

Stillingen er på 37 timer om ugen, og ansættelsen sker efter overenskomst mellem HK-Privat og 
BL Danmarks Almene Boliger. Arbejdstiden er fleksibel, og der må forventes aften- og 
weekendarbejde. Ansættelsen er tidsbegrænset og udløber den 30. april 2021. 

Spørgsmål om stillingens indhold og arbejdsforhold kan rettes til sekretariatsleder Bjarke Gudbjerg 
på bg@vibo.dk eller tlf.:  40 40 99 03.  

Du kan læse meget mere om Nivå Nu på www.nivaa-nu.dk. 

Skriftlig ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 20. januar 2019 kl. 12.00.  
Ansøgningen skal sendes til job@vibo.dk. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 4. Ansættelsen er med start 1. marts 2019 eller snarest 
muligt. 

Vi glæder os til at høre, hvordan du vil gribe arbejdsopgaven an, og hvad det er, du kan tilføre 
vores arbejde med børn og unge i Nivå.  

 

Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49A, 1453 København K er en beboerdemokratisk 
boligforening med ca. 6.000 boliger i Storkøbenhavn og Nordsjælland.  

Vil du vide mere om VIBO, så læs om os på www.vibo.dk. 
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