
     

 

Bliv teambuilding-instruktør! 
 

Vil du gøre en positiv forskel for børn og unge?  

Vil du undervise, lære og udvikle dig selv imens? Så er dette jobbet for dig. 

 

I Team Tours arbejder vi målrettet med at skabe sammenhold og trivsel blandt børn og unge. Det gør vi ved at 

arrangere intro- og lejrture for skoler og gymnasier, hvor vi bruger friluftsaktiviteter til at skabe sammenhold. Vi 

arbejder i naturens rammer, og som instruktør vil du prøve kræfter med at afvikle teambuilding øvelser, instruere 

lejrliv og facilitere trygge rammer for gruppeudvikling.  

Du vil arbejde sammen med et stort instruktørteam i alderen 20-40 år, der alle har forskellige baggrunde og 

uddannelser. Du vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer og indgå i et fællesskab og derfor er det vigtigt, at 

du nyder at være social. 

Vi får rigtig travlt i august, september og november og har derfor brug for nye instruktører i netop disse måneder. 

Stillingen er på freelancebasis, og kan let kombineres med uddannelse eller andet job. De fleste af vores ture afvikles 

over 1-5 hverdage ved Houens Odde nær Kolding eller Næsbycentret ved Glumsø. Her vil du sammen med dine 

kollegaer sover på lokationen, laver mad på bål og deler friluftslivets mange glæder med børn og unge. 

Vi tilbyder: 

- Et spændende job med masser af outdoor oplevelser, udfordringer og mulighed for læring. 
- Gode kollegaer med bred erfaring, som har en passion for teambuilding, fællesskab og natur.   
- Et job hvor du kan gøre en reel forskel for børn og unge, der har det svært.  
- Et job med mulighed for at udvikle dine frilufts- og undervisningskompetencer.  
 

Vi forventer at: 

- Du har lyst til at formidle og har erfaring med og/eller interesse for naturen og friluftsliv. 
- Du har et godt humør, er udadvendt, fleksibel, overholder dine aftaler og er klar til at tage fat. 
- Du er motiveret til at dygtiggøre dig som instruktør og prioriterer derfor deltagelse på vores interne kurser. 
- Du har en ren børneattest (udvidet straffeattest). 
 

Hvis du har… 

- ..erfaring med pædagogik og/eller undervisning. 
- ..kendskab til teambuilding, coaching og gruppeudvikling. 
- ..et førstehjælpskursus og/eller er uddannet livredder. 
- ..har erfaring med klatring, kajak eller anden friluftssport. 
                            …kan du med fordel nævne det i din ansøgning.    

 

Som Team Tours instruktør vil du blive aflønnet, men det er arbejdet med at gøre en forskel for børn og unge, 

der skal være drivkraften for dig. Ansøgningerne bliver vurderet løbende og udvalgte kandidater vil blive inviteret 

til at deltage i en af vores aspirantdage enten 1. april i Hareskoven (Sjælland) eller 3. april på Houens Odde ved 

Kolding (Jylland) i tidsrummet 16-20. Aspirantdagen kan vare længere, hvis der er mange aspiranter.  

Din ansøgning samt CV skal være os i hænde senest 4. marts 2019 via job@teamtours.dk. Du bedes præcisere, 

hvilken del af staben, du ønsker at blive tilknyttet ved enten at skrive Freelance Instruktør Sjælland eller 

Freelance Instruktør Jylland i emnefeltet. Har du spørgsmål, kan du med fordel kontakte os via samme mail 

og/eller besøge vores hjemmeside www.teamtours.dk.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!  
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