MADguider til MADlejr Højer
Tiltrædelse i uge 44, 2019
Har du overblik, masser af madglæde, og er du god til at sprede din begejstring til elever og lærere i 6. og 7. klasser?
Så har du nu mulighed for at blive underviser/MADguide på Arla Fondens nye MADlejr, der ligger i Højer ved Tønder.

MADGUIDE 1 (Fuldtid) - 4 stillinger

Som MADguide 1 skal du kunne gennemføre madfaglige aktiviteter inde og ude sammen med elever og lærere.
Der er to klasser på MADlejr ad gangen, og hver anden uge har du ansvaret for den ene af klasserne. Den anden klasse har din tætte samarbejdspartner ansvaret for. I uger med elever arbejdes der 58 timer og i mellemuger arbejdes der ca. 18/20 timer.

MADGUIDE 2 (Deltid - Ca. 25 timer ugentligt) - 1 stilling
Som MADguide 2 har du ansvaret for fødevarebestillinger, opstart af morgenmadsaktiviteten samt andre opgaver i tilknytning til MADlejrs
program. Derudover bliver du klædt på til at kunne varetage vikarfunktionen for MADguide 1.

FÆLLESOPGAVER
Ud over afvikling af lejrskoleophold får du også ansvar for en række tværgående opgaver, som f.eks. opfølgning på den foregående uge og
forberedelse til den kommende klasse og andre opgaver, der er knyttet til MADlejr og opgaverne som MADguide.

OM DIG
•
•
•
•
•
•
•

Du har viden om fødevarer og madlavning.
Du har gode planlægningsevner.
Du har en uddannelse og/eller erfaring, der har givet dig erfaring med at involvere og engagere børn og unge i madlavning, råvarer
og naturens ressourcer F.eks. læreruddannet eller PB-Ernæring og sundhed.
Du skal have lyst til at smitte eleverne med din begejstring for god mad og råvarer.
Du skal kunne lære fra dig og sætte elevernes madviden i spil og udfordre med spørgsmål og svar.
Du skal kunne planlægge, organisere og styre lærerige aktiviteter i et køkken med 28 elever og lærere – selvstændigt og i
samarbejde med kolleger, elever og deres lærere.
Du skal have en naturlig autoritet, når du skal få tingene til at glide og motivere i alt fra madlavning til opvask.

OPLÆRING
Der vil være et oplæringsprogram, der betyder, at alle MADguider får en mentor, som er MADguide på vores MADlejr på Helnæs.

OM MADLEJR
MADlejr er en lejrskole for elever i 6. og 7. klasse, som har fokus på mad og måltider, sundhed og trivsel samt bæredygtighed. Læs mere på
www.madlejr.dk.

OM ARLA FONDEN
Arla Fonden arbejder for, at børn og unge skal få en bedre sundhed og større trivsel i fremtiden. Læs mere på www.arlafonden.dk.

ARBEJDSSTED OG ANSÆTTELSESVILKÅR
•
•
•
•
•

Arbejdsstedet er MADlejr Højer.
Arbejdstiden er et gennemsnit på 37/25 timer ugentligt.
Ansøgere bor ideelt i pendlerafstand til Højer, men der er mulighed for overnatning på MADlejr.
Medarbejdere på MADlejr er ansat i Arla Fonden, hvormed løn og øvrige vilkår aftales.
Der indhentes børneattest på ansøgere.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning og tilhørende bilag i en samlet pdf-fil - til ansoegning@arlafonden.dk senest den 6. september 2019. I emnefeltet skal
det fremgå, om du er ansøger til MADguide 1 eller MADguide 2. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.
Der gennemføres samtaler den 18. og 19. september 2019 på Sønderhøj 46, 8260 Viby J.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Carrie Harritsø på 28 51 56 41.

