VACATURE
Scouting St. Jansgroep – Elshout

SCOUTSLEIDING (m/v)

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek
naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om
betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van jongeren als
leidinggevende? Vind je het leuk om, samen met andere
vrijwilligers, iets op te bouwen? Ben je bovendien een paar uur in
de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!
Waar bestaat de functie uit?
Op de zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur draait onze Scoutsgroep. Dit is een
gemengde groep van zowel jongens als meisjes bestaande uit 10 leden.
Door deze samenstelling zoekt het huidige leidingteam versterking en aanvulling in
de vorm van enthousiaste en creatieve vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden.
Een leidinggevende van de Scouts zorgt samen met zijn/haar collegaleidinggevenden iedere week voor een leuk programma voor de Scouts en helpt
soms met het organiseren van een groepsactiviteit.
Scouts spelen veel buiten, pionieren torens, gaan soms op hike (wandeling met de
rugzak) of bouwen een vlot. Om voor de kinderen een zo stabiel mogelijk
leidingteam te creëren zoeken wij voor deze vacature bij voorkeur iemand die elke
zaterdagmiddag aanwezig kan zijn. Indien je echter wel wilt helpen, maar niet zo
vaak kunt, ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Wie ben je, wat kun je:
☺ Je bent 19 jaar of ouder
☺ Je hebt affiniteit met kinderen en het (bege)leiden ervan
☺ Je bent actief, enthousiast en je toont initiatief
☺ Je hoeft geen scouting ervaring te hebben
Kerntaken Scoutsleiding:
☺ Organiseren van spellen en programma’s voor de kinderen
☺ Spellen en programma’s uitleggen aan de kinderen
☺ Meehelpen met organiseren van een zomerkamp
☺ Begeleiden zomerkamp
☺ meevergaderen in de groepsraad en het speltakoverleg
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Wat bieden we jou?
Een leuke, gezellige en uitdagende functie als leidinggevende binnen onze
vereniging. Onze groep telt ruim 50 jeugdleden en 20 kaderleden. Je maakt dus
onderdeel uit van een leuk en hecht team. Buitenstaanders worden snel opgenomen
binnen onze open cultuur.
Verder bieden we:
• Een verantwoordelijke en uitdagende functie (welke je zelf
invulling kunt geven en kunt uitbreiden indien je dat wilt).
• Een enthousiast team van vrijwilligers
• De mogelijkheid tot het opdoen van ervaring, deskundigheid
en vele nieuwe contacten.
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Inschatting tijdsbesteding:
• 4 uur per week, tijdens de opzet van de functie waarschijnlijk wat meer
• Deelname groepsraad en leidingraad (samen ca. 10x per jaar)
Aanname procedure:
• Kennismaking met groepsbegeleider, teamleider en andere leiding
• Kennismakingsperiode van 3 maanden
• We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor je aan
• Inschrijving als lid bij zowel de vereniging als Scouting Nederland
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland
• Formele aanstelling door de groepsraad (alg. ledenvergadering)
Informatie en/of aanmelden:
Ben je geïnteresseerd? Lijkt dit je misschien wat en wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op:
e-mail naar: info@scoutingelshout.nl
Vermeld in de mail je naam en de functie waarin je interesse hebt en we nemen direct
contact met je op. We hanteren een kennismakingsperiode van 3 maanden zodat je in alle
rust onze vereniging kunt ervaren en kunt beslissen of deze functie bij jou past!
Als je bellen gemakkelijker vindt kan dat uiteraard ook.
Bel dan even met Niels op tel. nummer 06 – 17826603 en hij staat je direct te woord! Je kan
zowel overdag als ‘s avonds bellen.

Ook kunt je nog even kijken op onze website: www.scoutingelshout.nl

