Vacature
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor
een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. Onze vereniging maakt onderdeel uit van Scouting
Nederland en biedt daarmee ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende
activiteiten voor jongeren. Scouting Gelre Groep Twello heeft circa 150 leden.
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, scoutingactiviteiten te ondernemen? Ben je
bovendien een aantal uur in de week hiervoor beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Enthasiaste (hulp)leiding M/V (vrijwillig)

Waar bestaat de functie uit?
In een team leiding geven of een team ondersteunen als hulpleiding? Dat kan! Wij zijn voor diverse
speltakken op zoek naar (hulp)leiding. Je helpt bij het organiseren van leuke, uitdagende en gezellige
activiteiten en kampen. Hiermee biedt je onze leden leuke en afwisselende opkomsten en levert een
bijdrage aan het spelenderwijs ontwikkelen van deze jeugdleden.
Je wordt ingewerkt door je collega leiding (‘on the job training’). Hierdoor heb je volop de mogelijkheid
te ontdekken welke rol je wilt vervullen in het leidingteam.
Wat doet de (hulp)leiding?
(Ondersteuning bieden bij het) leiding geven aan jeugdleden in verschillende
leeftijdscategorieën
(Ondersteuning bieden bij het) organiseren van leuke en uitdagende activiteiten
Belangrijk:
Je bent enthousiast en bereid je in te zetten als leiding
Je kunt goed omgaan met jeugdleden en medeleiding
Je bent minimaal 16 jaar of ouder
Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen (de kosten worden vergoed)
Scoutingervaring is niet vereist (wel een pre)
Inschatting tijdsbelasting:
Circa 4 uur per week (afhankelijk van de speltak in de avond of op zaterdag)
Wij bieden:
Volop gelegenheid tot het volgen van scholing (competentiegericht via de Scouting Academy)
Een aantal van deze trainingen en leidinggevende ervaring geeft recht op vrijstelling van
modules op school en biedt voordeel op je werk
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
Het opdoen van veel nieuwe contacten
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo IJsseldijk via coordinator@gelregroep.nl of
06 – 18 73 61 35.

Clubhuis (geen postadres)
Achter ’t Holthuis 4, Twello
Telefoon: 0571 – 276 166

