Vacature leiding Zeeverkenners

Leiding Zeeverkenners M/V (vrijwillig)
Functie inhoud
Wil je meer naar buiten? Genieten van zon, water en wind? Terwijl je ook zorgt voor een
onvergetelijke tijd voor meisjes en jongens? Dan zoeken we jou. Bij de Zeeverkenners (kinderen
van 11 t/m 15 jaar) zijn we op zoek naar een leiding die ons op regelmatige basis (het liefst drie
of vier keer per maand) wil helpen met het organiseren en draaien van opkomsten. De
Zeeverkenner speltak draait om het aanleren van zelfredzaamheid, vindingrijkheid en het
opdoen van de “echte” scouting skills zoals knopen, hakken en vuur stoken en het zeilen waarbij
CWO diploma’s gehaald kunnen worden. Hier hebben de kinderen natuurlijk wel wat begeleiding
bij nodig, en ervaring met scouting of outdoor activiteiten is dan ook een pre.
Als leiding hou je je bezig met de volgende activiteiten
• Begeleiden van de Zeeverkenners tijdens de opkomsten op vrijdagavond (oneven weken),
zaterdagochtend (even weken) en op kampen
• Organiseren van opkomsten, bedenken van activiteiten
• Regelmatig evalueren en overleggen met het team onder leiding van de teamleider
Belangrijk
• Je bent beschikbaar voor minimaal twee opkomsten per maand (vrijdag 19:00 - 21:00 en
zaterdag 10:00 - 12:00/13:00)
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
• Je bent minimaal 18 jaar oud
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen
Profiel
• Je vindt het leuk om activiteiten voor kinderen te bedenken en te begeleiden
• Je bent bereid regelmatig (ongeveer 3 a 4 keer per jaar) mee te gaan op kamp, soms ook
op andere scouting terreinen in Nederland
• Je bent bereid een leiding kwalificatie te halen en eventueel andere kwalificaties zoals de
kampkwalificatie en CWO diploma’s voor zeil instructie
Wij bieden
• Vrijwilligerswerk in een mooie omgeving
• Wij zijn een gevarieerd en veelzijdig team waarin iedereen geaccepteerd wordt zoals hij/zij
is met ieder andere kwaliteiten.
• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt
bieden aan kinderen en jongeren
• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
• Het opdoen van veel nieuwe contacten
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Vanaf
Per direct invulbaar
Voor meer informatie of om te solliciteren, neem contact op met Ron Alderliesten (groeps- /
praktijk begeleider). Ga hiervoor naar het contactformulier of bel 06 13 09 54 86.

