JOBPORTALEN – FRIVILLIGE JOB FOR PIGESPEJDERE

Hovedbestyrelsen søger
Patruljeleder til madpatruljen
Opgave / formål

Vil du hjælpe HB med at få noget at spise og drikke?
Du skal ikke selv lave al maden og brygge al kaffen,
men du er den, der finder et madhold, når HB holder
weekendmøder. Du bliver patruljeleder for
madpatruljen.
Hovedbestyrelsen mødes cirka seks weekender hvert
år fra fredag til søndag på Spejderbakken eller
Holmen. Nogle gange er der HB-møde hele
weekenden, andre gange er en del af weekenden
sammen med teammedlemmer eller regionsledelser.
Det er travle weekender med fuldt mødeprogram fra
morgen til aften og med korte spisepauser. Derfor
har HB brug for hjælp til at få mad og drikke
undervejs. Det sørger gode, frivillige pigespejdere
for – vi kan kalde dem madpatruljen.
Madpatruljen er mennesker, der er klar til at tage
madtjansen på et HB-møde i ny og næ. De står på
vores liste over mulige madhold, men det kræver
lige lidt koordinering at sikre sig, at der er et
madhold klar til hver mødeweekend, og at der ind i
mellem kommer nye medlemmer af madpatruljen.
Det er den koordinering, du står for, når du er
patruljeleder for madpatruljen.
Du samarbejder med korpskontoret, der har overblik
over mødedatoer, steder, tidspunkter og deltagertal.

Aktivitetens/ jobbets varighed

Madpatruljen er varig, men patruljelederen kan
naturligvis afløses efter en tid
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Omfang/arbejdsbyrde

Nogle timer hvert halvår, når du aftaler madtjanser
for det næste halve år

Antal personer vi søger

1-2 patruljeledere for madpatruljen

Mål

Målet er at bidrage til gode mødeforhold for HB. Du
hjælper HB med at kunne fokusere på mødernes
indhold i stedet for det praktiske undervejs i mødet.

Kompetencer vi leder efter hos

Du kan sætte ting i system og følge op på aftaler

ansøger
Kompetencer du opnår

Du får styrket dine koordineringskompetencer og dit
netværk

Arbejdsform

Den primære arbejdsform vil være kontakt til
madpatruljen via telefon og e-mail

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

Kontaktperson

Christina Palmstrøm

Funktion

Formand

Email

cp@pigespejder.dk

Telefonnummer

2134 5475

