JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Unicef-aktiviteter på Spejderles Lejr – vil du være med?
Opgave / formål

Lige nu arbejder en tværkorpslig gruppe med at planlægge Unicefaktiviteter på SL17. De grønne pigespejdere er – ligesom de øvrige
danske spejderkorps medlem af Unicef – og derfor giver det rigtig god
mening at synliggøre vores engagement i Unicef og kampen for børns
rettigheder på Spejdernes Lejr. Her kan både børn og voksne få et
indblik i Unicefs arbejde både i Danmark og ude i verden.
Følgende aktiviteter er i pipeline:
 Basen: Byg den ideelle verden
 Løb for 10-16 årige: Om Børnekonventionen
 Lederforedrag om børns rettigheder

Aktivitetens/ jobbets
varighed

Planlægningsmøder fra nu og op til lejren, ca. 1 gang om måneden.
Mødernes afholdes på Holmen. På SL17 tilbyder vi aktiviteter fra
mandag til fredag. Aktiviteterne er åben for enkelte spejdere og hele
grupper.

Ansøgningsfrist

Løbende. Tag kontakt, hvis det lyder spændende, hvis du har
opklarende spørgsmål.

Omfang/arbejdsbyrde Du kan både melde dig, hvis du vil være med til planlægningen og
gennemførelsen, men også hvis du gerne ”bare” vil hjælpe med
aktiviteterne under lejren.
Antal personer vi
søger

Vi kunne godt bruge en håndfuld grønne pigespejdere (+18 år), som har
lyst til at være med til at udvikle og gennemføre aktiviteterne til
sommer. Arbejdet er allerede godt i gang, så det vil være let at koble
sig på de forskellige opgaver.

Kompetencer vi leder
efter hos ansøger

Aktivitets-kreativ
Interesse for Unicefs arbejde
Formidlingsevner
Samarbejdsevner
Tværkorpslig interesse

Kompetencer du
opnår

Et stort netværk i de øvrige spejderkorps og Unicef.
Et indblik i og erfaring med at samarbejde med eksterne relationer i
spejderarbejdet.

Arbejdsform

Mindre grupper til planlægning af enkelte aktiviteter. Vagtplan på SL17.
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Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i jobbet eller ønsker at høre mere, kan du kontakte jobbets kontaktperson:
Kontaktperson

Malene Brandt

Funktion

Unicef repræsentant

Email

malene.brandt@e-box.dk

Telefonnummer

26 23 18 49

