Sommarjobb i idrottsskola?

FRAMTIDENS LEDARE

V

ill du sommarjobba i en idrottsskola? Nu har du chansen att få leda ett antal barn som vill uppleva
glädje, rörelse och gemenskap. Du ska nämligen aktivera barn i åldern 10-12 år på olika idrotts-platser
i Halmstads kommun. En del aktiviteter sker i samverkan med föreningar. Du kommer att få utbildning och
praktiskt få prova på hur det är att vara ledare. På så sätt hoppas vi väcka din nyfikenhet på ledarskap. Du
kanske helt enkelt är Framtidens ledare!

Är du intresserad och uppfyller följande punkter?
– då är du välkommen att söka sommarjobb hos oss
•
•
•
•

Går i årskurs 1 på en gymnasieskola
Folkbokförd i Halmstads kommun
Aktiv medlem i en idrottsförening i Halmstads kommun
Möjlighet att genomgå en barnledarutbildning under våren (40 timmar under april - maj)

Du kommer att arbeta 120 timmar under 3 veckor, vecka 26-28, dessutom tillkommer 40 timmars betald
utbildning under våren. Du får kunskap i att leda barn i olika idrottsaktiviteter (bland annat Plattformen –
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning). Utbildningen är obligatorisk och förlagd till kvällar och helger
under april och maj månad. Totalt blir det 4 veckors sommarjobb.

Vem söker vi?
Vi söker alltså dig som är medlem i en idrottsförening. Kanske har du redan lite inblick i vad ett ledarskap innebär och själv provat på att vara ledare. Du vågar ta ansvar. Du kan arbeta självständigt men också i grupp.
Du är utåtriktad och trivs med att umgås med barn. Du har lätt för att knyta kontakter och inspirera andra.
Du kommer att anställas av Hallands Idrottsförbund och vi följer Halmstads kommuns löneanvisning för
kommunala sommarjobb 2013. Berätta i ansökan om dig själv och vad du gör på din fritid. Ange namn,
personnummer, adress, vilken skola du går på och vilken idrottsförening du tillhör. Har du några referenser,
någon som känner dig väl, får du gärna uppge namn och telefonnummer till dem.

Ansökan senast 31 mars
För mer information: Kontakta Rickard Boman, ungdomskonsulent på SISU Idrottsutbildarna
Vi vill ha din ansökan senast den 31 mars
E-post: rickard.boman@sisuidrottsutbildarna.se
telefon: 070 – 341 42 66

Framtidens ledare...
….. är en studiesatsning för ungdomar inom idrottsrörelsen. Satsningen sker i samverkan
mellan Halmstads kommun, Hallands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Förutom dessa organisationer finansieras idrottsskolor för barn med medel från
regeringens satsning, Idrottslyftet.

