
 

 
Jobba med oss i sommar! 
 
Under 4 veckor i juni/juli kommer Skog och Ungdom Väst hålla i pop-up friluftsaktiviteter på 
olika platser runt om i Västra Götaland.  
Syftet är att fler barn och unga ska få testa på enkelt friluftsliv och förhoppningsvis hitta ett 
nytt intresse. Alla aktiviteter är gratis för deltagarna!  
 
Som ledare ansvarar du tillsammans med en kollega för att sätta upp dagens ”camp”. Du är 
med och håller i prova på-aktiviteter utifrån det vi som team har bestämt passar platsen och 
dagen. Exempel på aktiviteter kan vara att få test att starta eld med tändstål, grilla pinnbröd, 
sätta upp vindskydd, skjuta blåsrör mm.  
 
Arbetstiden är flexibel beroende på plats, men aktiviteterna hålls 10.00-14.00, tisdag till 
fredag.  
 
Vem är du?  
Som person behöver du vara påhittig då det inte alltid kommer bli som vi tänkt. Du kommer 
driva mycket av ditt arbete självständigt, så det är bra om du trivs med ansvar och är bra på 
att hugga i där det behövs. Du gillar friluftsliv och att vara ute i alla väder. Vi vill att 
aktiviteterna ska nås av många, därför bör du behärska sociala medier och kunna hjälpa till 
att posta och sprida vad vi gör på plats.  
 
Önskvärt:  

• Körkort och tillgång till bil (krävs att halva arbetsstyrkan har körkort och bil)  

• Intresse för friluftsliv och ute-aktiviteter  

• Utbildning/pågående utbildning inom barn/unga/pedagogik eller friluftsliv är 
meriterande  

 
Omfattning:  
Du behöver kunna jobba hela perioden.  
4 dagar i veckan, 4 veckor (lediga måndagar) vecka 24, 25, 26, 27.  
Planering och utbildning: 26 maj, 27 maj, 12 juni.  
 
Antal tjänster:  
4 st  
 
Skicka din ansökan till:  
vast@skogochungdom.se  
Bifoga CV och personligt brev  
Sista dag att ansöka är 7 april.  
 
Eventuellt finns möjlighet att få timanställning med liknande uppgifter även till hösten 
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Kontakt för frågor:  
 
Elsa Lönnebo, Verksamhetsledare  
Elsa.lonnebo@skogochungdom.se  
073-0782640  
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