
Arbetsansökan   �ll   Sollentuna   Södra   Scoutkårs   seglarskola   2022   

I   arbetsuppgi�erna   ingår   det   a�:   

I   en   grupp   om   ca.   8   ledare   ta   hand   om   ca.   25   barn   i   åldern   9-13   år.   Dagarna   brukar   bestå   av   a�   

instruera   barnen   i   kårens   2-kronor   och   RS   Quest,   hålla   uppsikt   över   alla   båtarna   från   följebåt,   leda   

teoripass   (t.ex.   väjningsregler   eller   seglingssä�en),   leka   med   barnen   och   framför   allt   se   �ll   a�   de   mår   

bra.     

  

För   a�   vara   behörig   a�   söka   ska   du:   

● Känna   dig   trygg   med   a�   hantera   en   2-krona   och   RS   Quest   själv.     

● Ha   fyllt   minst   15   år   vid   arbets�llfället.   

● Vara   medlem   i   Sollentuna   Södra   Scoutkår.   

● Närvara   på   det   obligatoriska   introduk�onsmötet.   15/3   

● Närvara   på   den   obligatoriska   utbildningshelgen.   11/6-12/6   

● Närvara   på   överna�ning   näst   sista   �ll   sista   dagen   varje   seglarskolevecka.   

  

Hos   dig   som   söker   ser   vi   gärna   a�   du...   

● Trivs   kring   barn.   

● Har   en   vilja   a�   hjälpa   och   instruera   deltagarna   för   a�   deras   utveckling   inom   segling   ska   gå   

framåt.   

● Kan   samarbeta   och   ta   egna   ini�a�v   i   en   grupp   med   ca.   8   ledare.     

● Behåller   lugnet   i   stressiga   situa�oner   (t.ex   kapsejsningar,   hårt   väder,   oanade   situa�oner   där   

barnen   ej   bibehåller   lugnet).   

● Klarar   av   e�   högt   tempo   under   arbetsveckorna.   Tänk   på   a�   du   förväntas   ta   ansvar   i   arbetet   

även   om   miljön   är   något   semesterliknande.   

● Har   �digare   erfarenheter   med   barn.   Klarar   av   a�   ansvara   för   barn   där   gruppens   behov   kan   

variera   kra�igt   från   vecka   �ll   vecka.  

● Klarar   av   a�   ha   hand   om   barnen   även   när   vi   inte   seglar.   Det   inkluderar   a�   äta   med   barn,   leka   

med   barn   och   prata   med   ledsna   barn.   

● Är   ansvarsfull   och   har   go�   omdöme.   

  

Det   kan   hända   a�   vi   kontaktar   dig   på   telefon   för   en   arbetsintervju.     



Fyll   i   denna   informa�on   och   bifoga   en   bild   på   dig   själv:   (Svara   på   alla   frågor)   
  

● Namn,   ålder   och   telefonnummer:   
  

● Har   du   några   �digare   erfarenheter   av   segling?   (T.ex.   Hur   länge   har   du   seglat   
scouternas   båtar?   Arbetat   som   seglarinstruktör   �digare?   Seglat   med   familj   etc?)   

  
● Har   du   �digare   erfarenheter   av   barn?   Isåfall   hurdana.   (T.ex.   Prao/prak�k   på   förskola,   

skola   eller   liknande.   Varit   ledare/assistent   i   kåren   eller   andra   ak�viteter.)   
  

● Har   du   några   �digare   erfarenheter   av   motorbåt?   (T.ex.   kört   kårens   följebåtar,   har  
egen   motorbåt.)   

  
● Har   du   några   veckor   du   redan   nu   vet   a�   du   är   upptagen   i   sommar?   

  
● Det   kan   hända   a�   vi   har   åldersuppdelade   veckor   denna   sommar.   I   så   fall,   vilka   

åldersgrupper   är   du   helst   ledare   för?   (Spårare/upptäckare/äventyrare,   det   går   a�   
välja   flera.)   

  
● Har   du   rorsman-märket   eller   motsvarande   kunskaper?   (T.ex.   Förarintyg   för   fri�dsbåt.)   

  
● Övrig   informa�on   som   du   tror   kan   vara   av   intresse   för   oss?   

  
● Bifoga   gärna   referenser   som   vi   kan   kontakta.   (T.ex.   en   ledarkollega)   

  
● Bifoga   här   nedan   en   bild   på   dig   själv:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Maila   din   ansökan   och   eventuella   frågor   �ll    seglarskoleadmin@sollentunasodra.se    senast  
den   31/12.   
  

mailto:seglarskoleadmin@sollentunasodra.se

