Har du grønne hænder?
Bliv grøn gruppeleder i UKRUDT!
Vi søger lige nu medarbejdere, der kan tage vores unge med ud på grønne opgaver,
motivere dem og lære dem at arbejde i det grønne. Så har du erfaring med grønt
vedligehold, dyrkning af haver eller lignende, og er du frisk på at give det videre til en flok
unge, så skal du være en del af vores grønne team.
Som grøn gruppeleder kommer du til at arbejde over hele byen med forskellige grønne
opgaver som pædagogisk redskab. Det er derfor vigtigt, at du har mod på at lede et
arbejdshold, lære fra dig og kan håndtere til tider udfordrende unge. Til gengæld får du et
virkelig spændende job, der er med til at få både det grønne og de unge til at vokse.
Det er vigtigt, at:
•
•
•
•

Du har erfaring med grønt vedligehold, dyrkning af haver eller lignende.
Du har lyst til at lære dine grønne erfaringer fra dig.
Du kan håndtere udfordrende unge.
Du kan lede et arbejdshold, gå forrest i arbejdet og motivere unge.

UKRUDT er en indsats i FRAK som går ud på at give unge arbejdserfaring med grønne
opgaver og åbne muligheder for grønne fritidsjobs og uddannelsesmuligheder. Siden 2013
har FRAK arbejdet med at klæde unge fra udsatte byområder på til et fritidsjob. Hos os
lærer de unge om arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for
virksomheder, kommuner og festivaler. Læs mere om UKRUDT her
Løn og ansættelsesvilkår
Vi kan tilbyde en projektansættelse på 3-9 timer om ugen afhængig af, hvilke projekter der
er i gang. Arbejdstiden vil primært være om eftermiddagen og vil både være i hverdage og
i weekender. Lønnen fastsættes som en grundløn og dertil tillæg for erfaring og
kompetencer. En ren børneattest kræves for at kunne arbejde med vores unge.
Vi mangler hænder lige nu, så kontakt os og hør mere.
Skriv eller ring til Steffen Prejdrup, projektkoordinator i UKRUDT
// steffen@frak.dk // 60165831

