Stockholms läns 4H

4H-Länsförbund Stockholm söker
en gårdsassistent till 4H-gården
Vallentuna.
KOMMUN: VALLENTUNA YRKE: UNGDOMSINSTRUKTÖR / UNGDOMSTRÄNARE
PUBLICERAD: 11 januari 2018 ANSÖK SENAST: 4 februari 2018
ANSTÄLLNINGSFORM: Vanlig anställning , Tillsvidare , Heltid LÖN: Fast månads- veckoeller timlön
ANTAL TJÄNSTER: 1
OM OSS
4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och
djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel
med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ
en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan. 4H:s motto är “Lära genom att
göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. Inom 4H bedriver vi verksamhet
av ungdomar, för ungdomar, d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter
ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.
www.4h.se/

Om dig
Den vi söker bör ha erfarenhet av arbete med ungdomar och barn. Du bör ha en viss erfarenhet av
djur och då främst hästar och gärna gymnasial utbildning inom naturbruk, barn- och fritid eller
motsvarande. Vi söker dig som är trygg och har en god självinsikt. Du är driftig, kreativ, positiv
och flexibel och har ett genuint intresse för människor och djur. Du har lätt för att samarbeta och
kommunicera. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som gårdsassistent på 4H-Gården Vallentuna innebär följande:
- att leda barn- och ungdomsgrupper vid kurser och läger.
- Att planera och organisera utbildning och aktiviteter i grupperna i samarbete med
verksamhetsansvarig.
- Att medverka i de nätverk som finns inom verksamheten med fokus på barn och ungdomar.
- Att utföra den dagliga djurskötseln som finns och därtill vanligt förekommande uppgifter inom
djurhållning, såsom ex. skötsel av hagar och anläggning.

Övrigt
Om anställningsvillkoren
Anställningen kommer börja med en provanställning på 6 månader Man kommer vara anställd av
4Hs Länsförbund Stockholm.

Arbetsplats
Ekebyvägen
186 34 VALLENTUNA

Kontaktinformation
•

Kontaktpersoner

Sven Pettersson, Styrelsens representant
sven.pettersson@bahnhof.se
073-4374791
Ellen Wik, Verksamhetsansvarig
vallentuna4h@live.com
070-0908835
Fackliga kontaktpersoner
Erik Jahn
erik.jahn@slf.a.se
0724028586

Företagets adress
Norrtullsgatan 12
102 35 Stockholm

Postadress
Norrtullsgatan 12 N Box 6361
102 35 Stockholm
Sverige

E-post
stockholm@4h.se

Sök jobbet senast den 4 februari 2018
Om ansökan
Vi kommer kräva utdrag från brottsregistret Vi har kollektivavtal med SUT, Sveriges
ungdomsledares tjänstemannaförening
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