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Helt unik kombineret job- og boligmulighed!  
Social vicevært på Forælder Fondens kollegie for studerende enlige forældre, 12 timer/ugl. 

Har du lyst til at bo på vores kollegie på det gamle Grønttorv i et hus med 13 studerende enlige 

forældre og deres børn og være omdrejningspunktet for den gode trivsel – så læs videre! 

Du vil få både en pædagogisk og en praktisk funktion. Din primære funktion vil være at 

understøtte trivslen mellem i huset ved at igangsætte og gennemføre aktiviteter, der fremmer 

gode relationer og fællesskabet på kollegiet, herunder konflikthåndtering og andre 

dialogskabende aktiviteter. 

Du skal derudover bl.a.  

• Afholde månedlige husmøder med beboerne 

• Være tovholder på de praktiske og sociale projekter på forælderkollegiet, som er 

iværksat af Forælder Fonden i samarbejde med kollegiekoordinatoren. 

• Være tilgængelig for beboere der har behov for et lyttende øre og et varmt hjerte 

• Understøtte den gode kultur og fællesskabet 

• Være igangsættende i forhold til fælles arrangementer 

• Lave ind- og udflytninger og syn af lejlighederne 

• Sørge for at huset fremstår sundt og bliver vedligeholdt 

• Stå for kontakt til håndværkere 

• Holde tagterrassen ryddelig 

• Sørge for at huset bliver holdt rent og at husordenen overholdes 

• Være kontaktperson på overvågningssystemet vedrørende varme, vand mv.   

• Småreparationer 

• Feje  

• Rydde sne 

• Løbende vedligeholdelse af legeredskaber og havemøbler  

 

Vi forventer at du indgår i en anerkendende, ligeværdig og løsningsorienteret dialog med 

beboerne og er den de kan gå til, når hverdagen byder på udfordringer der kræver et lyttende 

øre. Derfor er det en fordel hvis du har kendskab til et studiemiljø. 

Du skal være rummelig og positiv i din tilgang, have hjertet på rette sted i forening med en god 

portion professionalisme. Du skal have lyst til at samarbejde med forældre og børn og være 

motiverende og støttende i det omfang, der er brug for. Det er en forudsætning, at du har en 

empatisk natur og er indstillet på at indgå i både samarbejde og dialog med beboerne. Vi 

forventer, at du viderefører den kultur og metode som Forælder Fonden anvender på 

Forælderkollegierne. 
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Du bliver en del af en gruppe af dygtige og dedikerede kollegaer og refererer til 

kollegiekoordinatoren, som du vil have tæt kontakt til. Du vil få løbende faglig sparring af 

kollegiekoordinatoren og du vil indgå i fælles møder med teamet af viceværter og koordinator 

hver 2 måned. 

Forælder Fondens kollegie er et helt særligt sted at bo og arbejde, og du vil møde meget 

hjertevarme, og også et miljø med mennesker der bor tæt og med de konflikter der nu engang 

opstår mellem mennesker. Derfor skal du være robust og rummelig. Du skal være skarp til 

konflikthåndtering og have erfaring med at arbejde med grupper af mennesker. 

Generelt 

Stillingen er på 12 timer pr. uge. Start d. 1. februar 2021 eller snarest derefter. Vi tilbyder et 

fordelagtigt ansættelsesforhold med en kombination af løn og bolig i et attraktivt område. 

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Susanne 

Willaume Fabricius, tlf. 40490703. 

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, 

religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Ansøgningen 

Send motiveret ansøgning pr. mail til sf@foraelderfonden.dk.  Ansøgningen bedes vedlagt CV, 

dokumentation for uddannelse samt evt. referencer.  

Ansøgningsfrist er den 10. december kl. 12, men vi kigger løbende på ansøgningerne  

Ansættelsessted Elstarvej 18, 2500 Valby 
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