Husie-Hohögs Scoutkår

Hej!
Vi söker dig som är intresserad av att bli scoutledare i vår scoutkår.
Vill du vara med och skapa en meningsfull fritid för unga samtidigt du själv utvecklas? Gillar
du samarbete, problemlösning, naturen, att lära genom att göra och att skapa en verksamhet
där barn och ungdomar känner sig säkra och trygga? Stämmer detta in på dig är du kanske
den vi söker! Att vara vuxen inom Scouterna innebär att du gör skillnad för andra samtidigt
som du får möjlighet att lära dig nya saker, skapa äventyr och utveckla ditt eget ledarskap.
Vi söker aktiva avdelningsledare som, tillsammans med ledarteamet, vill vara med och skapa
scoutupplevelser för våra medlemmar. Våra avdelningar har möten veckovis under terminstid
(samma som skolåret) samt aktiviteter och läger under några helger per termin.
Du erbjuds ledarskapsutbildningar, gemenskap i ett ledarteam och i vår kår, möjlighet att
växa i ditt ledarskap och möjligheten att åka på roliga och minnesvärda aktiviteter som läger,
hajker, utflykter m.m.
När du blir medlem i vår kår blir du även automatiskt medlem i vår riksorganisation
Scouterna. Som ledare i vår kår krävs det initialt att du är myndig, ett registerutdrag från
Polisen samt att du går Scouternas "Trygga-möten" utbildning. På längre sikt ska du även ha
genomfört en grundläggande ledarutbildning.
Just nu söker vi dig som vill bli scoutledare med start hösten 2017. Vill du börja annan tid,
ange det i så fall i din intresseanmälan.
Maila oss din intresseanmälan på info@hohogscout.se.
Vi ser fram emot att få höra av dig!
Scouthälsningar,
Styrelsen, Husie-Hohögs Scoutkår

Just nu söker vi avdelningsledare till följande avdelningar:




Spårarna (8-9 år) mötesdag onsdag kl. 18:30 – 20:00
Upptäckarna (10-11 år) mötesdag måndag kl. 18:30 – 20:00
Äventyrarna (12-14 år) mötesdag tisdag kl.18:30 – 20:30

Maila oss din intresseanmälan på info@hohogscout.se.

Husie-Hohögs Scoutkår ∙ Husie Kyrkoväg 78, 212 38 Malmö
Tfn: 040-49 37 79 ∙ www.hohogscout.se

