JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE
Gruppe- og regionsudviklings teamet søger:

Frivillig Gruppeudvikler
Projekt:

Uddan dig til frivillig gruppeudvikler/procesfacilitator hos De
grønne pigespejdere.

Opgaven:

Som frivillig gruppeudvikler vil du spille en væsentlig rolle i at sikre
de lokale gruppers trivsel og vækst. Du skal sammen med
grupperne søsætte initiativer, der skaber udvikling.
Din opgave vil være at støtte op om gruppernes udvikling ved at
tilrettelægge og gennemføre forløb med grupperne samt at holde
fast i udviklingen gennem opfølgende dialoger.

Varighed:

Fra august 2017 til og med juni 2018. Herefter aftaler vi en evt. ny
tidshorisont.

Uddannelse:

I løbet af to halve weekender får du undervisning i procesledelse og
praktisk erfaring med øvelser, der sætter dig i stand til at designe
udviklingsforløb i grupperne.
Weekenderne er: 25.-26. august og en endnu ikke fastlagt weekend
i efteråret. Du skal kunne deltage i begge weekender.
Underviser: Organisationskonsulent Leene Gramstrup m.fl.

Antal til opgaven:

Gruppe- og regionsudviklings teamet søger 10 seje kvinder, der
kommer til at samarbejde og netværke på tværs af landet.

Din profil:

Du er interesseret i at bidrage til at styrke udviklingen i vores lokale
grupper, og har lyst til at uddanne dig.
Du er god til at opbygge relationer.

Du er sikkert dygtig til at kommunikere.
Du er nysgerrig og interesseret i at bringe det bedste frem i det der
er, idet du har fokus på ressourcer og ser muligheder.
Vigtigst af alt: Du har lyst til at lære og dygtiggøre dig.
Som

En attraktiv praktisk uddannelse i procesfacilitering. En uddannelse,

gruppeudvikler

der også kan bruges i dit civile liv.

får du:

Forståelse for forandringsprocesser ud fra et systemisk
anerkendende perspektiv. Læring om og erfaring i at designe
processer og lede dialoger.
Muligheder for at afprøve og udvikle værktøjer og ideer indenfor
procesledelse. Et stort netværk blandt pigespejdere.

Arbejdsform:

Arbejdsformen vil være meget bred. Den vil både bestå af
telefonopringninger og mails samt udvikling af procesdesign til de
fysiske møder i grupperne.

Ansøgningsfrist:

Løbende.
Gruppe- og regionsudvikling teamet
gruppeogregionsudvikling@pigespejder.dk

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

Cecilie Bernhard Hansen

Funktion

Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af teamet med
fokus på Gruppe og regionsudvikling.

Email

gruppeogregionsudvikling@pigespejder.dk

