Naturopplevelser for livet

Samarbeidspartnere: Sparebankstiftelsen SR-bank, Setesdal Regionråd, Valle Sparebank, Valle kommune og SVR.

Ledig 100 % stilling som prosjektmedarbeider i Setesdal i 3 år
Har du lyst til å rekruttere ungdommer fra Sørlandet til friluftslivet, utvikle aktivitetstilbudet knyttet til DNT Sørs
hytter og styrke Setesdal som bo- og aktivitetsområde? Her skal DNT Sør prege regionen med X-faktor, topptilbud,
breddetilbud og sosialt fellesskap!
DNT Sør lyser ut 100 % stilling for 3 år og ansetter den vi finner mest egnet til å jobbe
-utadrettet og kontaktskapende, som stolt ambassadør av både DNT og Setesdal, herunder ha direkte kontakt med
personer, ungdomsgrupper, organisasjoner, lag og foreninger, skoler, og samarbeidspartnere mv.
-som vertskap eller turleder på ulike oppdrag i DNT X-Ung med «all inclusive» fra forarbeid til etterarbeid, herunder
ta i mot, sette grupper i gang og sjekke ut grupper, drive veiledning av grupper/gruppeledere.
-med administrasjon, søknadsbehandling, innkjøp, informasjon og markedsføring i f.eks. sosiale medier, samt
oppfølging av avtaler. Søke tilskudd til aktivitet og utstyr vil være en del av jobben.
-med utvikling av aktivitetstilbudet iht universell utforming samt bistå i hytteprosjekter, etablere Øvre Setesdal
Turlag og tilrettelegge for DNT-skolen for ungdommer i Setesdal
Alle oppgaver sees som ledd i «bærekraftig utvikling» hvor ungdommer og grupper av ungdommer og deres ledere
blir opplært og selvstendige, og kan gjennomføre tur en annen gang helt på egen hånd. Og slik at hele Sørlandet er
blitt kjent og fortrolig med aktivitetstilbudet til DNT Sør i Setesdal.
Kompetansekrav:
-

Utdanning/erfaring innen friluftsliv/ungdomsarbeid
Evne til å jobbe selvstendig, initiativrikt og ansvarsfullt
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
Evne til samarbeid og dialog med brukere og støttespillere
Tilknytning til Setesdal og erfaring fra DNT er en fordel

Snarlig tiltredelse. Kontorplass i Valle kommunehus i Setesdal. Du må ha sertifikat for bil.
Vi legger vekt på personlig egnethet hvor du gjerne er nyutdannet eller har praktisk erfaring som kompenserer for
manglende formell utdanning. Kontorplass i et hyggelig miljø i Valle. Fleksibel arbeidstid hvor du må påregne noe
kvelds- og helgejobbing samt en del reising til våre hytter og til Kristiansand mv. Tett samarbeid med
administrasjonen og øvrige partnere i prosjektet.
Vi tilbyr en jobb med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og
forsikringsordninger.
Nærmere informasjon om DNT Sør og stillingen på dntsor.no samt facebook «DNT Sør». Kontakt gjerne daglig leder
Marit Sølsnæs på tlf. 952 98 148. Skriftlig søknad med CV sendes innen 7. mars 2014 til marit@dntsor.no.
DNT Sør er med 6 669 medlemmer i 2013 den syvende største lokalforeningen i Den Norske Turistforening. Vi
arbeider for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag. Dette gjennom hele vårt tilbud i og med tilrettelegging av bl.a. 12 hytter og 250 km sommerløyper i
Setesdalsheiene, 200 turer, kurs og arrangementer gjennom hele året samt turinformasjon og butikk. DNT Sør har
fire ansatte ved hovedkontoret i Kristiansand i tillegg til mange frivillige som bidrar med sin kompetanse og fritid for
foreningen.

