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Funside Egyesület 
Tel: 06 1 950 950 2 
Tel: 06 30 3 111 746 
E-mail: tabor@funside.hu 
Honlap: www.funside.hu 

POZÍCIÓ: ÖNKÉNTES/SZAKMAI GYAKORLAT NYÁRI TÁBORBA 
A Funside Egyesületnél büszkék vagyunk rá, hogy már tizenegyedik éve szervezünk táborokat, 
ahova ma már több tucat országból érkeznek gyerekek és fiatalok. Idén nyáron közel 20-féle 
balatoni táborunkkal az ország legszélesebb kínálatát tudjuk felmutatni. Csapatunk fiatal, vidám 
és nagyon lelkes: mindenünk a táborozás és számunkra a Funside több, mint egy munka. Mindez 
nem valósulhat meg egy olyan csapat nélkül, akik azért dolgoznak, hogy táborunk népes lakói 
számára a lehető legszínvonalasabb és legélvezhetőbb szolgáltatást nyújtsák, mind a tanulás, 
mind pedig a délutáni programok tekintetében. 

Várjuk a jelentkezésedet, ha: 

 táboroztatói tapasztalatot szeretnél gyűjteni, vagy szakmai gyakorlatodat töltenéd nálunk 

 szeretnél gyerekekkel foglalkozni vagy későbbi munkádhoz szereznél tapasztalatot; esetleg 
a jövőben szeretnél nálunk nyáron tanárként dolgozni és ehhez tapasztalatot gyűjteni 

 szeretnél beülni az általunk tanított közel 20-féle foglalkozás egyikére tapasztalatszerzés 
céljából 

 szeretnéd a Balaton-parton tölteni a nyarad egy részét, költségek nélkül 

 elmúltál már 19 éves és érettségivel rendelkezel 

 idegen nyelvek (elsősorban angol) ismerete előnyt jelent 

 csapatjátékos vagy és úgy érzed beleillesz egy fiatal, lelkes és motivált csapatba 

 fizikailag felkészült vagy a heteken át tartó táborozás kihívásaira 

 szeretnél részt venni Magyarország legnagyobb nemzetközi gyermektáborában 

Ez egy díjazás nélküli pozíció, de minden költségedet (szállás, étkezés, utazás) megtérítünk. Igény 
szerint referenciát/igazolást a Funside Egyesület biztosít (ez irányú igényt kérjük minél előbb 
jelezni). 

Az önkéntes feladatai: 

 segíteni a Funside Balaton táborok óráinak és foglalkozásainak, valamint délutáni és esti 
programjainak lebonyolítását 

 segíteni a tábor napi szintű működését olyan feladatok elvégzésével, amely kiterjed például 
gyerekek fogadására, névsor ellenőrzésre, dekorációra, rendrakásra, beszerzésre, 
egyszerűbb szervezési teendőkre stb. 

 csoportvezetők munkájának segítése, illetve szükség esetén egy-egy csoportvezető 
ideiglenes helyettesítése 

Munkavégzés ideje: 

 július 8. és augusztus 12. között legalább kettő, legfeljebb öt hét 

 részvétel egy félnapos felkészítő tréningen június 10-én 

Munkavégzés helye: 
 Funside Balaton tábor 

Bővebb információ és jelentkezés: 

http://www.funside.hu/allasok/tabori-munka/ 

Jelentkezés csak az online jelentkezési lapon keresztül! 
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