JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Uddannelses teamet søger

Kursusleder til Ungleder 1, Køkkenfolk, Stabsfolk og
Koordineringsgruppe for Ungleder uge 42 2018
Opgave / formål

Uddannelsesteamet søger 1-2 kursusleder(e) til
Ungleder 1med tilhørende stab. Samt køkkenhjælpere, sjakfolk og folk til en fælles
koordineringsgruppe for hele Ungleder i uge 42,
som vil spille sammen med den koordineringsperson
der allerede er i gruppen. Ungleder afholdes på
Spejderbakken. Det er en stor oplevelse af holde
Ungleder og giver et langvarigt fællesskab og
venskab med de øvrige i staben. Det kan du også
opleve.

Aktivitetens/ jobbets varighed

Fra nu og frem til og med oktober 2018

Ansøgningsfrist

Så snart du er færdig med at tænke og senest 20.
august

Omfang/arbejdsbyrde

Deltagelse i én stabsweekend d. 22.+ 23. september
2018, Skype-møder og forberedelse af moduler
frem mod kurset i uge 42.

Antal personer vi søger

1 kursusleder til ungleder 1
2-3 til koordineringsgruppen
Ca. 10 Stabsfolk til Ungleder 1
3-4 køkkenhjælpere
1-2 sjakfolk

Mål

Målet er at skabe den bedste kursusoplevelse for
deltagerne, samt at udvikle stabsfolkenes
lederpotentiale

Kompetencer vi leder efter hos

For at være

ansøger

basale spejderfærdigheder såsom at tænde bål,

stab på Ungleder skal du kunne de

hugge brænde, slå telt op, pionere mm. Du må
gerne have gennemført instruktøruddannelsen eller
være i gang med den, men det er ikke noget krav.
Du skal have pigespejderidentiteten i orden, og have
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mod på at afholde moduler og dele ud af dine egne
spejder- og ledelseskompetencer. Som

sjak skal du

være klar på praktiske opgaver, og hurtige løsninger
på akutte situationer. Det kan være alt fra
kartoffelskrælning og skadestuekørsel til
postbemanding og rengøring. Det er en fordel at du
har kørekort, men ikke et krav. I

køkkenet skal du

synes det er sjovt at lave mad – og at lave mad til
mange.

Koordineringsgruppen står for det rent

praktiske på tværs af kurserne fx, booking. Kontakt
til Spejderbakken, bestilling af toiletter, vejledning af
kursusledere og stabs folk m.v. Som kursusleder står
du for program, motivation og vejledning af din stab
på Ungleder 1og har overblikket over tilmeldingerne
dertil
Fortæl os hvilken funktion du har lyst til og hvorfor –
eller lad os vælge, hvis du bare gerne vil med ☺
Kompetencer du opnår

Du bliver bedre til at planlægge og instruere andre i
en given opgave, holde overblik og planlægge større
arrangementer. Du udvikler kompetencer i
kommunikation, ledelse og læring, og du kommer til
at gøre en forskel for korpsets unge lederspirer. Du
får en uge med vild pigespejderenergi, nye
spejdervenskaber og pleje af det gamle!

Arbejdsform

Deltagelse i én stabsweekend fælles for alle kurser
d. 21-23. september. Fysiske møder og skypemøder
samt selve kurset.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i jobbet eller ønsker at høre mere, kan du kontakte jobbets kontaktperson:
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Kontaktperson

Ungleder 1,
koordineringsgruppe og
køkken hjælpere:
Uddannelses teamet
Ungleder2: Charlotte
Støvring, Ellen Egholm
Jørgensen
Ungleder 3: Majken Ancher,
Jeannie Sørensen
Køkken: Hanne Loranz

Funktion

Kursusledere

Email

uddannelse@pigespejder.dk

Send os en mail hvor du fortæller os om dine styrker, både som spejder og i det hele taget, samt
hvilken funktion du kan tænke dig på Ungleder!
Vi glæder os til at høre

fra dig!

