Klubmedarbejder til Brønderslev Junior- og Ungdomsklub
Vi søger en klubmedarbejder til en sæsonansættelse hos Brønderslev Junior- og Ungdomsklub, som har til
huse i Ungdomsskolens lokaler på Sct. Georgsgården i Brønderslev.
Junior- og Ungdomsklubben er et fritidstilbud for børn og unge fra 5. klasse til 18 år under Brønderslev
Ungdomsskole. Klubben har på nuværende tidspunkt ca. 50 medlemmer, både drenge og piger. Klubben
fungerer som et fristed for vores medlemmer, hvor de kan mødes og hygge sig med mulighed for at lave en
bred vifte af forskellige aktiviteter indenfor trygge og nærværende rammer. Personalet er primært ansat med
pædagogisk uddannelse og/eller erfaring med målgruppen.
Klubben har åbent mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 18.00-21.00. Der er lukket i skolefri hverdage/ferier.
Vi søger en klubmedarbejder til at arbejde to faste aftener om ugen, gerne tirsdag og onsdag, i klubsæsonen
fra d. 12. august 2019 til d. 30. juni 2020 (med mulighed for genansættelse ved sæsonafslutning).
Dine opgaver vil være:
•

At planlægge og udføre mindre og større aktiviteter med børnene. Det kan være alt fra fysiske
aktiviteter og konkurrencer til kreative projekter samt ture ud af huset.

•

At deltage i aktiviteter med børnene, både indendørs og udendørs.

•

At varetage praktiske ad hoc-opgaver.

Vores forventninger til dig:
•

At du er over 18 år gammel.

•

At du har erfaring med og/eller brænder for at arbejde med børn og unge. Pædagogisk uddannelse
er et plus men ikke et must.

•

At du er ansvarsbevidst, ikke bange for at gå forrest og håndtere konflikter.

•

At du besidder stærke samarbejdsevner i forhold til kollegaer og forældre.

•

At du er stabil, social anlagt og udadvendt.

•

At du er fleksibel.

•

At du er positiv og smilende.

Løn og ansættelsesvilkår:
Du ansættes i henhold til BUPL’s overenskomst. Ansættelsen sker på årsnorm.
Har du spørgsmål eller ønsker at aftale besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Megan
Svendsen på tlf. 20 25 46 45 eller mail mms@99454545.dk
Vi afholder løbende samtaler, så vi opfordrer til, at du sender en ansøgning hurtigst muligt til
mms@99454545.dk. Vi opfordrer også til, at ansøgere besøger klubben.

