VI SÖKER:
BK-46 Handboll r.f. ordnar ett handbolls läger i Karis för barn under
vecka 32, 5-9.8.2019. Till lägret behöver vi två ledare för tiden 29.7-9.8.2019 som
kan delta i förberedande av lägret samt fungera som instruktörer för deltagarna under
själva lägret. Första veckan kan även innehålla andra uppgifter inom
handbollsverksamheten.
VI VÄRDESÄTTER:




Öppenhet och positiv inställning
Samarbetsförmåga
Kunskaper inom idrott, allra helst inom handboll

VI FÖRUTSÄTTER:



Du har fyllt 15 år före 1.6.2019 men du fyller inte 18 år före 9.8.2019
Du vill bidra till att deltagarna får positiva upplevelser under lägret

VI ERBJUDER:



Du får erfarenheter i att fungera som instruktör och ledare för barn
Du får verka i en miljö var huvudtemat är glädje och energi men vi är också säkra på att vi
kan lära ut en massa handbollskunskap. Vi är tvåspråkiga.

Förfrågningar kan riktas till verksamhetsledare Timo Oksanen, tfn +358 40 5005474,
timo.oksanen@bk-46
Här är länken till OP Sommarjobb: https://www.op.fi/web/op-raasepori/-/op-raasepori-tarjoaakesaduunin-op-n-piikkiin-kesatyohaku-kaynnissa-18-3-18-4-?icmp=yl-atiili-1
Ansökningar:






Meddela namn, födelsetid, adress, telefon, e-mail
Skola eller studieplats, språkkunskaper
Hobbyn, kunskaper inom idrott
Du kan även berätta kort någonting om dig själv
Ansökningarna bör lämnas in senast 18.4.2019 kl. 24.00 till timo.oksanen@bk-46

#kesäduuniOPnpiikkiin

ETSIMME:
BK-46 Käsipallo r.y. järjestää lapsille suunnatun käsipalloleirin
Karjaalla viikolla 32, 5.-9.8.2019. Tarvitsemme leirille kaksi ohjaajaa 29.7.-9.8.2019,
jotka voivat osallistua edeltävällä viikolla leirin valmisteluun sekä voivat toimia
ohjaajina itse leirin aikana. Ensimmäinen viikko voi pitää sisällään myös muita
käsipalloon liittyviä tehtäviä.
ARVOSTAMME:




Avoimuutta ja positiivista asennetta
Yhteistyökykyä
Liikuntataitoja, mieluuten käsipallon lajituntemusta

EDELLYTÄMME:



Olet täyttänyt 15 vuotta ennen 1.6.2019, mutta et ole täyttänyt 18 vuotta ennen 9.8.2019
Haluat myötävaikuttaa siihen, että osallistujat saavat positiivisia kokemuksia leirin aikana

TARJOAMME:



Saat kokemusta ohjaajana toimimisesta lasten parissa
Saat mahdollisuuden toimia ympäristössä, jossa pääteemana on ilo ja energisyys, mutta
olemme vakuuttuneita, että voimme viikon aikana opettaa myös paljon käsipallotaitoja.
Olemme kaksikielisiä.

Tiedustelut toiminnanjohtaja Timo Oksanen, puh +358 40 5005474, timo.oksanen@bk-46
Tässä linkki OP Kesäduuni sivulle: https://www.op.fi/web/op-raasepori/-/op-raasepori-tarjoaakesaduunin-op-n-piikkiin-kesatyohaku-kaynnissa-18-3-18-4-?icmp=yl-atiili-1
Hakemukset:






Henkilötiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti
Koulu tai opiskelupaikka, kielitaito
Harrastukset, taidot liikunnan alalta
Voit myös kertoa lyhyesti itsestäsi
Hakemus on jätettävä viimeistään 18.4.2019 klo. 24.00 mennessä osoitteeseen
timo.oksanen@bk-46

#kesäduuniOPnpiikkiin

