
 

Studentermedhjælpere til FerieCamp på Amager 
 
Vil du være en del af et projekt, som introducerer udsatte børn- og unge til mulighederne i det 
københavnske kultur- og fritidsliv? Er du vild med at arbejde med børn og kultur- & idrætsevents? Og vil du 
arbejde i skoleferierne? Så er du måske FerieCamps nye campkoordinator på Amager! 

FerieCamp er smagsprøver på kultur- og fritidsaktiviteter for alle københavnske børn i de fem store 
skoleferier (vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferien). Aktiviteterne foregår i byens udsatte 
byområder og retter sig særligt mod børn og unge, som ikke kender til forenings- og kulturlivets mange 
muligheder. Børn og unge som kan få nye venner, kontakter, selvtillid og gode oplevelser.  
 
Dine opgaver 
Som studentermedhjælper på FerieCamp bliver din væsentligste opgave at koordinere afviklingen af 
FerieCampen på Amager. Det indebærer at være til stede under hele campen, og at sikre campen forløber 
godt.  
 
Arbejdsopgaver: 

 Ansvarlig ”vært på campen”: Modtagelse af voksne og børn, der deltager på campen 

 Kontaktperson til de lokale samarbejdspartnere, foreninger, instruktører  

 Sparring til aktivitetsudbydere ift. deres aktivitet samt brobygning til deres forening 

 Alle praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af campen  

 Administration: Registrering af deltagerantal, tilmelding til ture, forældretilladelser mv. 

 Løse uforudsete udfordringer der opstår på campen 

 Besøge skoleklasser på Amager inden ferierne og fortælle om FerieCamp og uddele programmer 

 Deltage i planlægningsmøder før alle camps og bidrage til evaluering af campen 

 
Hvem er du? 

 Du er i gang med en relevant videregående uddannelse 

 Du har erfaring med at arbejde med børn og/eller afvikling af kultur- og idrætsevents 

 Du har en god kontakt til børn i alle aldre og deres forældre, ligesom du holder af at have kontakt til 
mange forskellige typer mennesker  

 Du arbejder selvstændigt og tager ansvar for dine opgaver 

 Du arbejder løsningsorienteret, og du kan bevare hovedet koldt, hvis noget ikke kører efter planen 

 Det er en fordel med lokalkendskab  
 

Arbejdstid, arbejdssted & løn 
Hovedparten af din arbejdstid vil ligge i skolernes vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferie, hvor du i 
hverdagene vil arbejde 7 timer dagligt. Ferierne fordeles mellem dig og en anden studentermedhjælp. 
FerieCampen på Amager afholdes på Peder Lykke Skolen. 
Ansættelsen løber fra 1/12-15 indtil 31/12-16 med mulighed for forlængelse.  
Du vil være timelønnet med en B indkomst takst på 135 kr. i timen. 
 
Koordinering af FerieCamp på Amager varetages af Urbanplanens boligsociale sekretariat Partnerskabet. 
Læs mere om indsatsen på www.urbanplanen.com. Se mere om FerieCamp på www.feriecamp.dk.   
 
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte: Simon Hansen på mail simh@3b.dk eller tlf. 40742620. 
 

Ansøgningsfrist: 1. november 2015. Ansøgningen sendes til partnerskabet@3B.dk 
Samtalerne afvikles onsdag d. 18. november 
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