JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Pigespejderidentitet søger
Projektledere til Fødselsdagsfest for 16-17-årige i 2018
Opgave / formål

Fødselsdagsfesten for de 16-17-årige er et koncept,
hvor alle 16- og 17-årige i korpset inviteres til en
fødselsdagsfejring fredag-lørdag inden Nyborg
Strand Kursus starter. Det har været afholdt i 2014,
2015 og 2016, så der er god viden og erfaring at
trække på, men også stadig rum til at videreudvikle.
I konceptet indgår flere ting, bl.a. at deltagerne
lærer hotellet at kende, at de lærer deres
demokratiske rettigheder i korpset at kende, at de
møder andre på deres egen alder, at de får en
fantastisk oplevelse og ikke mindst, at de lærer alle
de muligheder, de har i korpset at kende. Det har
været gjort gennem en skattejagt på hotellet, en
walk&talk til hotellet med bl.a. demokratispørgsmål, formanden på besøg, en middag på
hotellet, et band, der spiller op til fest, og ikke
mindst får deltagerne opfyldt nogle ”ønsker” såsom
”Masterchef – Lagkage Edition” eller ”Paintball”.
I 2018 mangler vi to gode projektledere til at stå i
spidsen for fødselsdagsfesten. Derudover skal der
også bruges nogle ”værter”, det hjælper med at få
det til at fungere, når fødselsdagsfesten kører af
stablen (og i forberedelsen), men værterne kan
projektlederne selv være med til at søge og finde.

Aktivitetens/ jobbets varighed

Fra sommerferien 2018 til udgangen af 2018

Ansøgningsfrist

1. august 2018

Omfang/arbejdsbyrde

Der må forventes at skulle bruges en del tid i
opstartsfasen og derefter er et godt bud 1-2 timer
om ugen.

Antal personer vi søger

2

Mål

Målet med fødselsdagsfesten er at give de 16-17årige et indblik i alle de muligheder, de har i
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korpset, samtidig med at introducere dem for de
demokratiske rettigheder, de har i korpset.
Derudover er det et vigtigt mål, at deltagerne får en
fantastisk oplevelse, der kan være med til at
fastholde dem som pigespejdere og at de lærer
Nyborg Strand at kende, så det føles som et trygt
sted.
Kompetencer vi leder efter hos

Du skal være god til at planlægge og koordinere,

ansøger

eller som minimum have lyst til at blive bedre til det.
Det er en fordel af have skøre idéer og et festligt
sind.

Kompetencer du opnår

Du bliver bedre til at planlægge, organisere og
koordinere, men også til at lede et hold af ”værter”.

Arbejdsform

Projektlederne kan selv bestemme arbejdsformen,
men vi kan fra teamets side anbefale at koordinere
over Skype, hvis man ikke geografisk er placeret tæt
på hinanden.

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

Kontaktperson

Sofie-Amalie Sorth

Funktion

Kontaktperson for
Pigespejderidentitet

E-mail

sas@pigespejder.dk

Telefonnummer

51 87 88 90

