JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Pigespejderidentitet søger teammedlemmer
Opgave / formål

Pigespejderidentitetsteamet er omdrejningspunkt for
identitetsgivende og identitetsbærende tiltag, der er
særligt vigtige i arbejdet med De grønne
pigespejderes profil. Teamet har overordnet to
fokusområder: Identitetsskabende arrangementer og
oplevelser for korpsets medlemmer (det er eks.
teamets opgave at iværksætte Pigespejderevents og
Spire- og Smuttelandsdelslejre), samt korpsets
interne og eksterne kommunikation (herunder
kommunikationskanaler, medlemsudgivelser,
kernebudskaber og korpsets visuelle identitet). Vi
arbejder lige under hovedbestyrelsen og har flere
arbejds- og projektgrupper under os. Vi har fokus
på det strategiske arbejde og er en stor og vigtig
medspiller for hovedbestyrelsen og hele korpset.
Nogle af de opgaver, teamet har haft de sidste par år
er:
-

At skabe en medlemsudgivelse til de 10-13årige (Trekløveren)

-

At definere pigespejderværdier anno 2018

-

100 års jubilæum i 2019 (nu en
projektgruppe)

-

En ny hjemmeside for De grønne
pigespejdere (nu en projektgruppe)

Aktivitetens/ jobbets varighed

Teamarbejdet er kontinuerligt, så man er med i
teamet indtil man ikke længere har tid eller lyst –
nogle har været med i seks år, andre været inde over
i et halvt år, men vi sætter pris på, hvis man i hvert
fald er med i et par år.

Ansøgningsfrist

1. juni 2018

Omfang/arbejdsbyrde

Teamet holder møde hver måned (skiftevis fysisk og
skype), og derimellem er der opfølgning og
forberedelse. Afhængigt af hvilke opgaver, man
melder sig til i teamet, kan man bruge meget mere
tid end det.
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Antal personer vi søger

3

Mål

Teamet arbejder for at understøtte og opfylde De
grønne pigespejderes vision og strategimål.

Kompetencer vi leder efter hos

Vi har brug for flere forskellige typer og

ansøger

kompetencer. Det er en stor fordel, hvis man har
gode kommunikative kompetencer og hvis man har
strategiske kompetencer, men mest af alt skal du
have lyst til at arbejde med De grønne pigespejderes
identitet på flere områder.

Kompetencer du opnår

Du udbygger dine organisatoriske, strategiske og
kommunikative kompetencer.

Arbejdsform

Teamets mødehjul er pt. sådan, at teamet mødes
fysisk hver anden måned og i de mellemliggende
måneder har skypemøder. I mellem møderne
arbejder teamet sammen via en facebookgruppe og
derudover individuelt med de opgaver, man måtte
have taget til sig på møderne.

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

Kontaktperson

Cathrine Støvring Preussler

Funktion

Teamleder

Email

Cathrine1990@live.dk

Telefonnummer

28 93 71 85

