VERDENS SJOVESTE LEDERSTILLING
Som søspejderleder får du masser af gode oplevelser i særklasse.
Selvfølgelig sammen med spejderne, men også som del af et stærkt
voksenfællesskab.

Du kan deltage på kurser om ledelse eller friluftsfærdigheder. Du kan
tage duelighedstegn, WFH-certifikat og andre relevante kurser.
Som søspejderleder er du frivillig, men udregnet i gode oplevelser får
du et af de bedst betalte lederjob i verden. Som spejderleder vokser du
og udfordrer du mange sider af dig selv. Du lærer om friluftsliv og
naturen. Læs mere om os på spejder.dk og dds.dk

Skal jeg have været spejder for at være med? Nej. Du behøver
hverken kunne binde pælestik, sejle eller være Trangia-ekspert. Men du
skal have mod på at bruge og udvikle flere sider af dig selv. Du lærer at
trøste, grine, inspirere og være et forbillede for spejderne. Og ikke mindst
lærer du at lade spejderne gøre deres egne erfaringer – det er faktisk det,
spejder handler om. Man er aldrig færdig med at udvikle sig som
spejderleder, men det er sjovt fra første dag. Bliv spejderleder og vær
med til at inspirere og udvikle børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab
og udfordringer.

5 gode grunde til at blive spejderleder
1) Gør en forskel. Giv børn og unge oplevelser for livet, og spil en
vigtig rolle i deres liv. Undersøgelser viser, at børn og unge
efterspørger voksne, som ikke er deres forældre eller lærere.
2) Få unikke oplevelser. Se søbunden fra en kano og få vind i håret
fra en Svendborgjolle. Kom på spejderture til udlandet, og mærk
suset på spejderlejre med 40.000 deltagere.
3) Få større livsglæde. Undersøgelser viser, at både naturoplevelser
og frivilligt arbejde giver større livstilfredshed. Som spejderleder får
du begge dele!
4) Bliv en del af et stærkt fællesskab. Som spejderledere tager vi på
ture, hygger om bålet og joker med hinanden. Det skal nemlig være
sjovt at være leder!
5) Bliv udfordret. Som spejderleder udvikler du dine evner til at
samarbejde, planlægge og lede. Du bliver sej til friluftsliv og klog på
børn og unge.

Vil du være med i vores lederteam?
Så mød os på Køge Marina – hver tirsdag
fra18-20:30 eller kontakt os på:
–

40 31 47 45 eller kontakt@ksspejd.dk –

