Brænder du for at gøre en forskel?
MADlejr søger undervisere
Arla Fonden og Madkulturen søger undervisere til MADlejr på Helnæs, som kan gennemføre madfaglige aktiviteter
inde og ude sammen med elever og lærere, som giver børn lyst og mod på mad og måltider.
Om dig
 Du brænder for at undervise elever i madlavning, smag, madmod og måltider på en måde, der giver
eleverne lyst og mod på at udforske, undersøge og eksperimentere.
 Du har styr på logistik og praktik i et køkken og madlavning sammen med mange børn.
 Du har en smittende passion for mad, måltider og oplevelser i naturen.
Om MADlejr
MADlejr er en lejrskole for elever i 6. og 7. klasse, som er 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
Vi lægger særlig vægt på, at
 Du kan planlægge, organisere og styre lærerige aktiviteter i et køkken med 30-60 elever og lærere.
 Du har en alsidig viden om fødevarer, tilberedningsteknikker og naturens ressourcer.
 Du med begejstring og autoritet kan styre slagets gang og motivere i alt fra madlavning til opvask.
 Du kan lære fra dig og sætte elevernes madviden i spil og udfordre med spørgsmål og svar.
 Du kan arbejde selvstændigt, men også samarbejde med kollegaer samt nye børn og voksne hver uge.
 Du har en faglig baggrund og erfaringer svarende til ovenstående, men ikke en bestemt uddannelse eller titel.
Vi tilbyder dig
 At blive en del af et visionært og nytænkende projekt med plads til dine gode idéer og initiativer.
 En aktiv hverdag fyldt med oplevelser sammen med to klasser ad gangen og deres lærere/pædagoger.
 At blive en del af et team af MADlejr-undervisere, hvor I arbejder sammen på MADlejr to ad gangen pr. uge.
 Et job med mulighed for faglige udfordringer og udvikling.
Arbejdssted og ansættelsesvilkår
 Arbejdsstedet er MADlejr på Helnæs mellem Assens og Fåborg på Sydfyn.
 Der arbejdes i en turnus af uger med lange dage på MADlejr, og uger med fridage som kompensation.
 Ansøgere bor optimalt i pendlerafstand til Helnæs, og ellers er der mulighed for overnatning på MADlejr.
 Der vil i første omgang være tale om en projektansættelse fra september til november 2014. Derefter
mulighed for længerevarende projektansættelse i 2015 og frem.
 Ansættelse sker hos Arla Fonden, hvormed løn og øvrige vilkår aftales.
 Der indhentes børneattest på ansøgere.
Kontakt
CV og en kort ansøgning samt evt. spørgsmål rettes mod projektleder i MADlejr hos Madkulturen Malene Mosbæk
malene@madkulturen.dk, tlf. 29 28 84 20. Ansøgningsfrist er søndag den 1. juni 2014.
Arla Fonden og Madkulturen afholder samtaler den 10. juni i Aarhus og den 11. juni i Roskilde.

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.
Madkulturen er en selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og arbejder for bedre
mad til alle i en lang række projekter og som koblingsboks for aktører, som arbejder professionelt med mad og måltider.

