
Viborg Ungdomsskole søger medarbejder til Bjerregrav Ungdomsklub
Er du typen, der ringer til vennerne, når noget skal fejres? Er du den, der altid er klar med et underholdende indslag til festen - eller pakker  
hobbygrejet ud om eftermiddagen, når de andre tøffer hjem i sofaen? Så hører vi gerne fra dig.
Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling søger medarbejdere med den slags energi, der smitter. Den kan komme fra interessen for de helt 
rigtige rammer for et fællesskab eller glæden ved at være sammen med unge mennesker. Det betyder mindre for os, hvad du kan. Det 
væsentlige er, hvordan du gør det. 

Om Bjerregrav Ungdomsklub
Klubben byder unge fra 7. klasse og opefter velkommen hver tirsdag aften fra klokken 18.30-21.30. Her vil det blive din opgave at skabe 
rammer for - og relationer til de nuværende 50 aktive unge fra lokalområdet, der kommer for at få en god aften i hinandens selskab.  De 
kommer i deres frie tid, og klubben skal have plads til alle, til frihed og udfoldelser, men også sætte nogle rammer og aktiviteter op i 
samarbejde med de unge, som kan støtte deres relationer og fællesskab. Hvordan det gøres er i høj grad op til dig. 
Klubben ligger på Bjerregrav Friskole og har dermed ideelle indendørs og udendørs arealer. 

Om jobbet
Det er et timelønnet fritidsjob på cirka 2 timer om ugen (i skoleuger) fra september til april. Du har en enorm indflydelse på jobbet, så 
længe du tilfører noget og kan argumentere for dine valg.
Løn er efter gældende overenskomst.

Om Viborg Ungdomsskole
Viborg Ungdomsskoles formål er at tilføre mening og udvikling til ungdommen i Viborg Kommune. Det er en stor opgave, og lige nu rum-
mer vi ni institutioner med hver sin opgave og målgruppe. Fritidsafdelingen er den ene, og mest omfangsrige af institutionerne. Vores 
målgruppe er unge fra 13 – 18 år, og vores opgave er at tilbyde dem en meningsfuld og udviklende fritid. Det gør vi ved hvert år at rulle 
mere end 80 fritidstilbud ud for dem. Herunder 14 lokale ungdomsklubber, der er fordelt over hele kommunen.  

Om dig
- Du får energi af at være sammen med unge
-  Du har en naturlig omgang med unge og en god fornemmelse af, hvornår der skal sættes grænser, og hvornår der ikke skal
- Du har stor ansvarsfølelse og er god til at sætte aktiviteter i gang
- Vores værdier om mangfoldighed, ordentlighed og dygtighed giver ret god mening for dig

Ser du dig selv som et skud energi ind i en ungdomsklub, hvor unge kommer for at være sammen om noget? Så send os en ansøgning og 
lad os tage en snak om, hvad vi kan tilbyde hinanden. 

Send din ansøgning til leder af Fritid Kurt Vestergaard, kuv@viborg.dk med kontaktoplysninger og hvordan du ser dig selv som en del af  
ungdomsklubben. Skulle du have spørgsmål, kan de stilles ved at ringe til ham på 8787 1910.

TIMELØNNET ANSÆTTELSE. TIRSDAGE 18.30 - 21.30

           www.vusk.dk


