JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Hovedbestyrelsen søger
Medlem til styregruppen for vækst
Opgave / formål

Styregruppen for Vækst – De 4 F’er søger én der vil
være med til at få tanker til at blive til virkelighed
med lynets hast. Vi søger en kvinde der sammen
med os kan finde vej gennem idé genereringsfasen
og kan stille skarpt på at udvikle det, der virker.
Styregruppen har tæt samarbejde med den ny
ansatte vækst konsulent og skal op starte flere
projekt grupper der arbejde med vækst blandt andet
indenfor emnerne; Frivillighed, Find os, Familiespejd.
Det er styregruppens opgave at have fokus på hurtig
fysisk afprøvning af ideer og sikre fremdrift i
projektgruppernes arbejde.

Aktivitetens/ jobbets varighed

Det forventes at projektets hoveddel afvikles fra nu
frem til foråret 2018 og at der vil være opsamling og
evaluering i løbet af 2018

Ansøgningsfrist

1. august

Omfang/arbejdsbyrde

Vi mødes eller skyper hver 3. uge og der må
beregnes mail og anden korrespondance mellem
møderne.

Antal personer vi søger

1

Mål

Styregruppen har til hensigt at skabe ideer til hurtige
og nye tiltag i strategiens mål om 20 % vækst i alle
grupper inden 2018.

Kompetencer vi leder efter hos
ansøger

Er du fuld af gode ideer til vækst hos De grønne
pigespejdere?
Tør du træffe beslutninger på hele korpsets vegne,
når ideerne bobler om ørene på dig?
Er du team-player og kan skabe overblik?
Så er det lige dig vi skal bruge!!

JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE
Kompetencer du opnår

Du får et større netværk i hele landet, en bedre
strategisk forståelse, og stor erfaring med
implementering af strategi.

Arbejdsform

Møder fysisk eller på skype og mails mellem
møderne.

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

Kontaktperson

Tina Carøe Rosenkilde

Funktion

Projektleder

Email

tina@rosenkilde.org

Telefonnummer

27219519

