Spejderhjælpen søger studentermedhjælp
Spejderhjælpen er en fond, der er stiftet af de danske spejderkorps i 1959. Fonden
bliver ledet af en bestyrelse og støtter projekter til fordel for børn med udfordringer.
Pengene til projekterne kommer fra den årlige Spejderhjælpsuge, hvor de danske
spejdere tjener penge til Spejderhjælpen.
Spejderhjælpen søger en studentermedhjælp til at hjælpe bestyrelsen med at udvikle
Spejderhjælpen til at være det indlysende valg for spejdere og spejderledere i alle
spejderkorps. Vi ønsker at mange flere spejdergrupper får mulighed for at være aktive i
i spejderhjælpesugen. Og du skal hjælpe os med at realisere visionen!
Jobbet
Du kommer til at arbejde selvstændigt med en række opgaver, som du løbende koordinerer med
bestyrelsesformanden. Du skal bl.a.
 Medvirke til at formulere en handlingsplan for udvikling af Spejderhjælpen til et endnu bedre
spejdertilbud.
 Inspirere og medvirke til at skabe de nødvendige forandringer af Spejderhjælpen, støtte
implementeringen og følge op på initiativer
 Koordinere, igangsætte og følge op på aktiviteter i spejderkorpsene.
 Bidrage til administrative opgaver, herunder opdatere Spejderhjælpens hjemmeside og sociale
medier.
Din profil
Du er studerende på en videregående uddannelse med erfaring fra projektarbejde.
Endvidere
 Er du spejder eller har et solidt kendskab til spejderbevægelsen i Danmark.
 Er du velformuleret både skriftligt og mundtligt.
 Og du har god sans for struktur og opfølgning.
Vi tilbyder
En unik mulighed for at udvikle det ældste tværkorpslige samarbejde i samarbejde med en arbejdende,
sjov og engageret bestyrelse!
Du får kontorplads i København sammen med andre, der arbejder for spejderkorpsene.
Jobbet er en projektansættelse for resten af 2019 med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 10-12 timer,
hvor du i vidt omfang selv planlægger din arbejdstid. En del af din arbejdstid ligger uden for normal
arbejdstid i forbindelse med møder i Spejderhjælpens bestyrelse. Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte Spejderhjælpens bestyrelsesformand, Marianne Karstensen, (maka@maka.dk
eller tlf. 2324 9218). Du skal sende din ansøgning til Marianne senest den 24. april 2019.

