Klub-koordinator
Vi søger en klub-koordinator til at drive vores ungdomsklub, der afholdes hver
mandag aften i vinter-halvåret (september-marts).
Udover at være en klassisk flerstrenget idrætsforening, er Fremad Nørhalne også ansvarlig for
afholdelse af ungdomsklub for 4. klasse og opad (læs mere om konceptet sidst i opslaget).
Vores klub-koordinator Niels Vendelbo har gennem de seneste 6 år været omdrejningspunktet
for disse aftener under betegnelsen Åbent Klubhus. Vi søger nu hans afløser til at bære
stafetten videre – med en forventet ugentlig arbejdstid på 4-5 timer.

Dine opgaver
Dine primære arbejdsopgaver er:
 Tovholder for den pædagogiske linje – og evt. konflikthåndtering.
 Planlægning af aktiviteter i sæsonen
 Koordinering med klubben og eksterne arrangører.
 Samarbejde med frivillige forældre omkring opsyn
Stillingen aflønnes med en timeløn, der fastlægges ift. kvalifikationer.

Din baggrund
Vi forventer, du har erfaring med pædagogiske arbejde, og har haft lignende jobs.
Du forstår at begå dig blandt børn og unge – og kan sikre medinddragelse af frivillige forældre
i forbindelse med afviklingen af en klubaften.
Derfor vil vi i ansættelsen også kigge meget på den rette personlighed. Vi leder efter en
person,der er positiv, ansvarlig og nem at kommunikere med.
Der er tale om et meget selvstændigt job, er det en fordel at du bor i lokalområdet – og hvis
du samtidig er aktivitets- og fællesskabsinteresseret, og gerne vil bidrage til et fantastisk klubmiljø …. ja, så kunne det her job være lige noget for dig.

Søg
Send et kort CV med dine kvalifikationer til formand Claus Svendsen på formand@ifn.dk –
senest 15. august 2020.
Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til ovenstående adresse eller
ringe på 2329 6207.

Lidt mere om Åben Klubhus
Åben Klubhus skal være en tryg base, hvor der er plads til alle. Klubbens fællesskab betyder at
det er vigtigt at blive set og hørt af børn og voksne når man kommer i klubben, uanset om
man er i godt humør, er ked af det, har noget man gerne vil fortælle eller bare er stille. I Åben
Klubhus er det vigtigt, at alle børn oplever, at de betyder noget for fællesskabet. Det skaber et
øget selvværd og en tryghed, hvor byens børn føler sig accepteret og værdsat.
Der vil være åbent i cafeteriet, mulighed for at hyggesnakke, tage et spil bordfodbold eller
bob, udfordre hinanden i fysiske aktiviteter og beskæftige sig med kulturelle aktiviteter inde og
ude af huset i samarbejde med andre aktører. Der sikres fysisk aktivitet som omtalt i
Jammerbugt kommunes sundhedspolitik, idet vi sikrer at hallen vil være til rådighed med leg
og virke. Derudover planlægges aktiviteter eksternt i form af svømmehal, skydning og
superligakamp m.m.
Der er stor forældreopbakning hver klubaften til afvikling af programmet, og dette sikrer
ekstra opsyn med de mange børn.

