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Klubmedarbejder til vores ungdomsklubber i Assens Ungdomsskole
Vi mangler klubmedarbejdere til vores ungdomsklubber. Et tilbud til alle Kommunes unge
mellem 13-18 år. I klubberne skal vi gennem aktiviteter og fælles oplevelser skal skabe et
miljø, hvor det positive samvær tiltrækker, engagerer og udvikler Kommunens unge. Vi
arbejder ud fra en fælles forståelse om værdien af fællesskab, faglighed, unges
engagement og interaktion med det omverdenen. Dette præger arbejdet med vores unge.
Er du en af vores nye klubmedarbejdere i Assens Ungdomsskole?
Vi har ungdomsklubber 6 steder i kommunen: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,
Vissenbjerg og Aarup. Alle klubberne har åbne man- og onsdage aftener. Til den
kommende sæson med opstart i uge 35 (2021) til uge 17 (2022) er vi på udkig efter nye
klubmedarbejdere.
Vi tilbyder:
 Et dynamisk og meningsfyldt arbejde
 En masse sjove og engagerende unge
 En arbejdsplads med muligheder for at prøve gode idéer af
 Gode og kompetente kollegaer
Vi forventer, at du:
 Er en tydelig, troværdig og nærværende voksen for alle vores unge
 Er nysgerrig, engageret og kan skabe gode relationer til vores unge
 Er initiativrig, igangsættende og deltagende i forskellige aktiviteter
 Sætter pris på samværet med vores unge
 Griber initiativerne og bolden fra vores unge
Alt det praktiske:
Arbejdstiden pr. uge er 3 timer i ugen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst. Vi gør opmærksom på, at vi Assens Ungdomsskole indhenter børne- og
straffeattest ved ansættelse. Læs mere om Assens Ungdomsskole på www.assensung.dk.
Ansøgningsfrist: 23. juni 2021
Hvis du er interesseret, så send en kort ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og din
motivation for at være klubmedarbejder. Vi glæder os til at høre fra dig.
Benyt dette link, hvis du vil søge jobbet:
https://www.assens.dk/kontakt/assens-ungdomsskole/

