Hvordan bliver jeg tilmeldt Spejdernes lejr 2017 som jobber
Hvis man ønsker at hjælpe på Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg, skal man bruge denne blanket for at
tilmelde sig.
Det skal du gøre hvad enten du ”bare” vil hjælpe nogle dage på lejren, eller være med i planlægningsfasen
Når vi har modtaget din udfyldte blanket vil du skulle bekræfte, at det er dig der har sendt den. Hvis dette
ikke sker vil din henvendelse blive slettet efter 14 dage.
Du finder vores tilmeldings billede på denne adresse
Proceduren er følgende







Du sender en henvendelse til lejren ved at udfylde blanketten jobber tilmelding
Du bekræfter i den mail du modtager fra os, at der er dig og ikke en robot, der har sendt mailen.
Vores HR udvalg vil så gå i gang med at finde det jobmatch der passer til dig og dine ønsker. Du vil
måske blive kontaktet pr. mail eller telefon af HR folkene.
Hvis du allerede har lavet en aftale med et udvalg, skal du huske at skrive hvilket udvalg og hvem
du har lavet aftale med, så vil HR sende din henvendelse videre med det samme til det pågældende
udvalg, der så vil behandle din henvendelse.
Når alt er behandlet vil du modtage forskellige oplysninger afhængig af om de skal være med. En af
oplysningerne er login til medlemssystemet, så du efterfølgende kan tilføje eller ændre de
oplysninger vi har brug for.

Du har også mulighed for at søge i vores job base for at se om der er et job ledigt, som lige er dig, når du
har valgt dette kommer du videre til det samme blanket.
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Forsiden af tilmeldingssystemet ser således ud

Ved at klikke på

Ved at klikke på
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kommer du videre til vores tilmeldingsblanket

Kommer du til vores jobannoncer

Ledige jobs på lejren (Jobannoncer)

Når du har klikket på

får du dette billede

Her kan du rulle frem og finde alle de jobs der er annonceret

Under kategorier, kan du se alle de hovedudvalg, der er på lejren og ved at klikke på et af dem, kan du se
om de har en jobannonce.
Efter hovedudvalgene, er der nogle udsagn om de forskellige jobs, som du evt. kan klikke på og se hvilket
jobs der er tilknyttet det søgeord.
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Tilmeldingsblanketten
Når du klikker på
billede

eller har valgt et job under ledige job, så kommer du til dette

Der er skrevet en meget kort vejledning ind i de forskellige felter

Når du er færdig med at udfylde trykker du på
sendt en mail.

og du får et billede der bekræfter at du har

Du vil efterfølgende modtage en mail i din indbakke hvor du skal bekræfte at det er dig der har sendt
mailen
God fornøjelse
Vi glæder os til at høre fra dig

~4~

