2 undervisere / MADguider til MADlejr
Har du overblik, masser af madglæde og evner for at sprede din begejstring til elever og lærere i 6. og
7. klasser? Så har du nu mulighed for at bliver underviser/MADguide på Arla fondens MADlejr på
Helnæs. Vi søger to profiler, der skal gennemføre madfaglige aktiviteter inde og ude sammen med
elever og lærere. Du kan se frem til at blive en del af et visionært og nytænkende projekt, hvor dine
gode idéer og initiativer er meget velkomne.
MADguide 1 – ansvar for lejrskoleophold
I stilling 1 får du hver anden uge ansvar for et lejrskoleophold for en klasse. Der er to MADguider på
arbejdet ad gangen, som har ansvaret for hver sin klasse. Ud over afvikling af lejrskoleophold får du
også ansvar for en række tværgående opgaver, der knytter sig til MADlejrs afvikling. Dem løser du
typisk i de uger, hvor du ikke har ansvar for en skoleklasse. Stillingen er i gennemsnit 37 pr. uge med
ansættelse fra 1. april 2015 eller hurtigst muligt derefter.
MADguide 2 – vigtig støttefunktion og vikar
I stilling 2 er du på MADlejr hver uge, opgaven er en understøttefunktion for udvalgte aktiviteter i
MADlejrs program samt løsning af tværgående opgaver. Den understøttende funktion betyder, at du vil
være en del af afviklingen af udvalgte aktiviteter, og de tværgående aktiviteter kan være kan f.eks.
handle om vedligeholdelse af udstyr, indkøb, naturvejledning, at passe drivhus og/eller andre opgaver,
som du har særlige evner for via din baggrund.
Samtidig er det meningen, at du – når du har lært programmet godt at kende – kan træde til som vikar.
Stillingen er 15/20-timer pr. uge med ansættelse fra 1. april 2015 eller hurtigst mulig derefter.
Viden om fødevarer, madlavning – og gode planlægningsevner
For at søge skal du have uddannelse og/eller erfaring, der har givet dig en alsidig viden om fødevarer,
tilberedningsteknikker og naturens ressourcer. Du skal have lyst til at smitte eleverne med din
begejstring for god mad og råvarer. Samtidig skal du selvfølgelig kunne lære fra dig og sætte elevernes
madviden i spil og udfordre med spørgsmål og svar. Du skal også kunne planlægge, organisere og styre
lærerige aktiviteter i et køkken med 30-60 elever og lærere – selvstændigt og i samarbejde med
kolleger, børn og deres lærere. Det kræver en naturlig autoritet, når du skal få tingene til at glide og
motivere i alt fra madlavning til opvask.
Om MADlejr
MADlejr er en lejrskole for elever i 6. og 7. klasse som et initiativ af Arla Fonden udviklet i samarbejde
med Madkulturen. MADlejr har fokus på oplevelser med mad, måltider og natur. Ambitionen bag
MADlejr er at skabe rammerne for en unik lejrskole, der kan fremme elevernes læring og trivsel
gennem arbejdet med mad og måltider på tværs af fag og forudsætninger. Læs mere på www.madlejr.dk
Arbejdssted og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er MADlejr på Helnæs mellem Assens og Fåborg på Sydfyn.

Hver anden uge arbejdes der med lange dage på MADlejr og hver anden uge med færre timer,
hvor der løses tværgående opgaver. (Gælder kun MADguide 1)
Ansøgere bor optimalt i pendlerafstand til Helnæs, men ellers er der mulighed for overnatning
på MADlejr.
Der vil i første omgang være tale om en projektansættelse fra frem til udgangen af juni 2015.
Derefter er der mulighed for fastansættelse.
Ansættelse sker hos Arla Fonden, hvormed løn og øvrige vilkår aftales.
Der indhentes børneattest på ansøgere.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til carrie.harritsoe@arlafonden.dk senest den 27. februar kl. 12.00, og skriv
“340115” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Carrie Harritsø på
28 51 56 41.
Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.
Arla Fonden vil inspirere børn og unge til gode madvaner og bæredygtig livsstil. Derfor vil Arla Fonden
skabe gode oplevelser, hvor børn og unge oplever, at natur, mad og måltider har en betydning for
deres sundhed og trivsel.

