SOS Opdateret tirsdag d.1/6 kl. 13.30
Se mere på https://kolonierne.dk/job-paa-sommerkoloni/

SOS SOS Kolonierne er i nød. Vi mangler pædagogisk personale til at sende mere end 3000 børn på
sommerferie
Vær med til at løfte Københavns børn og unge ud i sommerlandet på et koloniophold.
Vi søger unge, gerne lærerstuderende eller andre med erfaring i at arbejde med børn i fritiden til at varetage den
pædagogiske opgave på en sommerkoloni. Det forventes at man har erfaring i emnet, når det gælder temakoloni.
Her er hvad der mangler d.d.
Uge 26 (28/6-2/7)
Uge 28 (12/7-16/7)
Uge 30 (26/7-30/7)
Uge 31 ((2/8-6/8)

2 personaler almindelig koloni
1 personale til dyrekoloni
12 personaler (7 til dyrekoloni, 3 til idræt og 3 til almindelig feriekoloni)
11 personaler (4 til billedkoloni, 4 til idræt og 3 til dyrekoloni)

SOS SOS Kolonierne er i nød. Vi kan ikke skaffe køkkenpersonale til mange af vores sommerkolonier, og vi må
nok allerede aflyse 4 kolonier for første gang i mere end 100 år.
Mon der er nogen derude, der på nogen måde kan hjælpe, så vi kan få sendt over 3000 københavnske skolebørn
og unge på sommerferie ?
At tage på koloni er noget helt særligt. Her dannes venskaber for livet og alle voksne er med til at give netop disse
børn nogle fantastiske ferieminder. For at kunne blive ansat skal man som køkkenassistent have
storkøkkenerfaring / Økonoma erfaring
Et køkkenhold består af 1 økonoma og 3 køkkenassistenter. Køkkenpersonalet kommer søndag eftermiddag for at
klargøre kolonien. Der er kolonihold fra mandag til fredag. Lørdag middag afsluttes kolonien for køkkenholdet
efter slutrengøringen. Køkkentjansen består både af madlavning til 50 personer 3 x dagligt og rengøring af
bygningen.
Når man er i køkkenet på en koloni, så bor man på kolonien, og er en del af fællesskabet.
Se mere her https://kolonierne.dk/job-paa-sommerkoloni/
Her er hvad jeg mangler d.d.
Uge 26 (27/6-3/7)
Uge 27(4/7-10/7)
Uge 28 (11/7-17/7)
Uge 30 (25/7-31/7)
Uge 31 (1/8-7/8)

6 økonomaer 16 køkkenassistenter
1 køkkenassistent
1 økonoma
5 køkkenassistenter
2 økonomaer 5 køkkenassistenter
5 økonomaer 15Køkkenassistenter

For alle ansatte indhentes en børneattest.
Håber virkelig, at der er nogen derude, som vil kunne hjælpe!!!
Send gerne en mail

gn@kolonierne.dk ring 33254425 tast 4

