VRIJWILLIGERSFUNCTIE

Vacature beverleiding
Durf jij ook de uitdaging aan?

www.sintjorisgroep5.nl

Laat je uitdagen!
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek
naar een nieuwe uitdaging? Waarbij je de mogelijkheid krijgt om
de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en 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
zoeken wij jou!

Bevers
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting ‘bevers’
genoemd. Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in
de natuur. Ze doen samen met andere kinderen leuke spelletjes
in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te
werken onder leiding van deskundige vrijwilligers.

Functieprofiel
Je bent leid(st)er van een groep van 10 tot 15 kinderen
(genaamd bevers) in de leeftijd van 5 tot 7 jaar en organiseert
samen met je teamleden wekelijks Scoutingactiviteiten. Dit zijn
activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met
hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen
Scouting zijn veelzijdig en afwisselend. Leidinggeven binnen
Scouting vindt plaats in teams van 3 à 5 personen. Tijdens de
bijeenkomsten zorg je voor een gezellige sfeer en de uitvoering
van de activiteiten.
Om voor de kinderen een zo stabiel mogelijk leidingteam te
creëren zoeken wij voor deze functie met voorkeur iemand die
iedere zaterdag middag aanwezig kan zijn tussen 12:30u en
15:00u. Ook als je niet elke week kan, ben je van harte welkom!

“Verleg je grenzen”

Leuke activiteiten
bedenken en
uitvoeren

Begeleiden in
persoonlijke
ontwikkeling

Wat ga jij doen?
» Je maakt, bereidt voor en evalueert
met je team de wekelijkse activiteiten
en organiseert het jaarlijkse
zomerkamp (een logeerweekend, één
nachtje);
» Je voert deze programma’s samen
met je teamleden uit;
» Je begeleidt jeugdleden in hun
persoonlijke ontwikkeling;
» Je zet je ook in om jouw eigen
functioneren te verbeteren, door
onder andere het volgen van (gratis)
trainingen;
» Je neemt deel aan het overleg binnen
de vereniging met de alle vrijwilligers;
» Je neemt samen met de bevers deel
aan regionale activiteiten.

Affiniteit met
jeugd

Wat breng je mee?
» Enthousiasme, inzet en betrokkenheid;
» Je bent minimaal 17 jaar en hebt
affiniteit met jeugd
» Samenwerken is voor jou
vanzelfsprekend;
» Je kunt een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) overleggen. Deze is
gratis en zal door ons aangevraagd
worden;
» Je bent graag buiten;
» Ervaring met Scouting is niet nodig.

Je bent graag
buiten

Oneindig veel lol

Samenwerken met
andere vrijwilligers

Waarom bij Scouting?
» Wekelijks actief, afwisselend en
uitdagend;
» Oneindig veel lol, gezelligheid en
waardering;
» Competentiegericht aan je
persoonlijke ontwikkeling werken;
» Kwalificaties verdienen;
» Vrienden voor het leven maken;
» Nieuwe contacten opdoen;
» Samenwerken met andere betrokken,
enthousiaste en ervaren vrijwilligers;
» We zoeken altijd nieuwe uitdagingen.

“Ga mee op avontuur”

Kennismaking
Na jouw aanmelding nemen we contact met je op en vragen we
naar je motivatie en wensen. Als er een match is, organiseren we
een kennismaking met het vrijwilligersteam en bestuur. Daarna
krijg je drie maanden de tijd om rustig te ontdekken of deze
vrijwilligersfunctie bij je past en regelen we daarna je formele
aanstelling.

RAGHAD - BEVERLEIDSTER
Het mooist vind ik de groei die de kinderen
doormaken in de tijd dat ze bij de bevers
zitten. Eerst vinden ze van alles eng en later
durven ze van alles. Ik leer de bevers graag
hoe belangrijk het is om samen te werken
met andere kinderen. Dit is later als ze groot zijn ook nodig. Ik
geniet elke week weer als beverleidster als ik al die kinderen
lekker bezig zie met leuke, leerzame en uitdagende activiteiten.
Je ziet ze vertrekken met een brede glimlach!

“Naast vrijwilligerswerk vooral ook een hobby”

Meer informatie & aanmelden
Heb je naar aanleiding van deze vacature toch nog vragen of
wil je jouw interesse kenbaar maken? Neem dan per e-mail
contact op met onze groepsbegeleider Léon van der Hoeven
(groepsbegeleider@sintjorisgroep5.nl) of neem telefonisch
contact op: 06-42817095
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