
 

Er du vores nye kollega? 

Vi er på udkik efter en boligsocial medarbejder til den kommende boligsociale 

helhedsplan i Lemvig.  

Kort om den boligsociale helhedsplan. Landsbyggefonden har bevilget midler til Bo 

i Lemvig og Lemvig kommune. I projektet er der fokus på 3 delaftaler, hvor vi 

søsætter en række aktiviteter: 

 Beskæftigelse 

 Uddannelse og livschancer 

 Sammenhængskraft og medborgerskab 

Den overordnede vision er, at vi vil understøtte en positiv udvikling i kommunens udsatte boligområder 

og skabe velfungerende og trygge boligområder. Vi vil samarbejde om at skabe trivsel for den enkelte, i 

hjemmet og i fællesskabet. 

Hvad kan vi tilbyde dig? 

 Et stærkt og velfunderet kollega team – bestående af i alt 3 fuldtidsmedarbejdere 

 En fuldtids stilling på 37 timer pr. uge 

 Projektstilling på i alt 4 år – 1. juni 2023 – 30. april 2027 

 Arbejdsdage, der ikke ligner hinanden 

 Tværfagligt samarbejde med Bo i Lemvigs borgere, engagerede frivillige, Lemvig kommune og Bo 

i Lemvig. 

 Helhedsorienteret indsats, med særligt fokus på beboernes trivsel. 

 Stor grad af metodefrihed samt tilrettelæggelse af egen arbejdsdag, - dog vil der forekomme 

aftenarbejde 1 – 2 gange pr. uge. 

 

Hvad forventer vi af dig? 

 At du har en socialfaglig uddannelse 

 At du kan koordinere tværsektorielle indsatser 

 At du kan arbejde individorienteret såvel som i grupper 

 At arbejde (ind)i kommunale systemer 

 At du kan arbejde med beboerdemokrati 

 At du bevare overblikket i en kompleks og hektisk hverdag 

 Evner at møde mennesker ligeværdigt og med et godt humør 



 At du tager ansvar omkring fuldførelse af igangsatte aktiviteter 

 

Kan du genkende dig i ovenstående punkter, - så fat pennen og send en ansøgning til os. 

 

Ansættelsesvilkår 

Stillingen er 37 timer/uge. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Ansættelsen er 

tidsbegrænset og løber fra 1. juni 2023 til projektudløb 30. april 2027. 

Yderligere oplysninger: 

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte boligsocial leder Søren Christensen, på tlf. 

81406263 eller mail sc@boilemvig.dk. Kig evt. også ind forbi boligforeningens hjemmeside Boilemvig.dk 

Ansøgningsfrist og samtaler 

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 11.april. 

Ansættelsessamtaler afholdes d. 17. og 18. april. 

Send din ansøgning 

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at sende ansøgningen til sc@boilemvig.dk. Husk at 

vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Du kan også sende ansøgningen til Bo i 

Lemvig, Industrivej 25, 7620 Lemvig. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail eller sms som 

kvittering. 
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