
Till Klacka söker vi kolloledare, nattpersonal och kökspersonal

Klackagården ligger 1,5 mil NV om Nora mitt i härliga naturområden alldeles intill en egen 
badsjö. Här bedriver vi 3 barnperioder för ungdomar inom särskolan, och 1 barnperiod för barn 
i grundskolan. Till detta bygger vi två personalgrupper om ca 20-25 personer och du söker 
antingen P1-P2 (27 dygn) eller P3-P4 (30 dygn) enligt följande datum:

Period 1-2: 13/6-10/7 2 perioder särskolekollo
Period 3-4: 12/7-11/8 1 period särskolekollo, 1 period grundskolekollo

Vi söker flera olika roller enligt nedan, men generellt letar vi efter dig som vill vara med och skapa 
minnen för livet. Att jobba på kollo upplevs ofta som en oförglömlig upplevelse snarare än ett 
jobb.

Kolloledare
Vi söker dig som är över 20 år och har lätt för att få kontakt med barn och övriga ledare. Du ska 
gärna vara påhittig, positiv, trygg och kunna bjuda på dig själv. Meriterande är att ha kunskap 
och erfarenhet inom; musik och sång, sjöliv och båtar, friluftsliv och att tidigare ha jobbat med 
barn och ungdomar, både inom sär-och grundskolan. Man är ledig 1 dygn/var 5:e påbörjat 
dygn och arvodet för en kolloledare är från 17300 och uppåt beroende på antal dygn).

Kökspersonal
Här söker vi också dig som är över 20 år och har erfarenhet av storkök. Du ska vara positiv, 
flexibel, stresstålig och kunna fungera i grupp. Vi söker både kökschef och köksassistenter.
Man är ledig 1 dygn/var 5:e påbörjat dygn och arvodet för en kökschef för två perioder är 24 
200:- och uppåt beroden på antal dygn, och för en köksassistent 17 300:-  och uppåt.

Nattpersonal
Som vaken natt är man vaken 11 av 22 nätter och finns tillhands om barnen har svårt att sova 
eller om någon vaknar på natten och behöver hjälp med något. Här söker vi dig som är över 
21 år och har erfarenhet av barn. Du ska vara lugn och kunna ta egna initiativ. Man är ledig de 
nätter man inte jobbar och arvodet för nattpersonal detsamma som för en kolloledare.

I alla tjänster ingår mat och logi för den period man arbetar.

Ansökan sker via vår hemsida kfumorebro.se. Rekrytering sker löpande.
Frågor besvaras av kfum@kfumorebro.org eller via telefon 019-6110498.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den1 Mars. 

Sommarjobb på 
Klackagården


