Nu söker vi en 4H-gårdsföreståndare till Färsna 4H-gård i Norrtälje
Brinner du för att unga ska få lära sig om djur och natur?
Vill du arbeta i en verksamhet som har en värdegrund som innebär att unga ska
få växa genom ansvar, engagemang och intresse?
Har du svarat ja på ovanstående då kan detta vara det perfekta jobbet för dig!
Vilka är vi och vem söker vi?
Riksförbundet Sveriges 4H är en ideell barn- och ungdomsorganisation med ca 12 000
medlemmar.
Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande
människor med respekt för omvärlden. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
Stockholms län 4H söker nu en 4H- gårdsföreståndare som ska leda och utveckla
verksamheten på Färsna 4H-gård i Norrtälje. 4H-gården drivs av Färsna 4H-klubb och
arbetsgivare för personalen är Stockholms läns 4H. Färsna 4H-gård är en besöksgård för
grupper, skolklasser och privatpersoner och bedriver medlemsverksamhet för barn och
ungdomar i ålder 6-25 år. 4H-Gården drivs enligt 4H:s riktlinjer och har tillstånd för offentlig
förevisning. Bland annat föder vi upp och bevarar de svenska lantraserna. Gården har
exempelvis hästar, kalvar, kaniner, grisar, höns, getter och får.
Dina arbetsuppgifter
Som gårdsföreståndare för Färsna-4H klubb ska du sköta och driva verksamheten enligt
uppsatta mål. Ansvara för 4H-gårdens drift, djurhållning och fastigheter. Detta inkluderar allt
från djurskötsel, renoveringar och planering av 4H-gårdens verksamhet och aktiviteter. Som
4H-gårdsföreståndare har du det yttersta ansvaret för 4H-gården vilket betyder att du
kommer bl.a. att ha arbetsledningsansvar för anställda och praktikanter. Administrativa
sysslor förekommer i kombination med djurhållning i form av exempelvis tillstånd och
bidragsansökningar samt övriga uppgifter kopplat till ekonomi och medlemshantering. Du
ansvarar för vårt samarbete och representation gentemot kommunen, Naturcentrum,
TioHundra och bidragsgivare. Tillsammans med personal och styrelse planerar och genomför
du våra aktiviteter för barn och ungdomar. Du är styrelsens förlängda arm och är adjungerad
i styrelsen. Du ska leda, motivera och fördela arbetet, och se till att den ekonomiska
planeringen följs. Extra viktigt just nu är att planera och strukturera då 4H-gården är i en
omställningsfas. Du ska klara att hugga i och arbeta från grund till vidareutveckling.
Till din hjälp har du ett flertal timanställda, flertalet ideella och en ledargrupp med
ungdomar som assisterar vid verksamhet.
Utbildning/erfarenhet
• Utbildning inom djurvård/djurskötsel/pedagogik, alternativt agronom med inriktning
husdjur/lantmästare
• Datorvana
• B-körkort är ett krav.
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning/ledarskap

Meriterande
• Det är väldigt bra om du har någon erfarenhet inom föreningslivet och det är
självklart så att du brinner för ideellas engagemang.
• Det är ett stort plus om du har kännedom om 4H och självklart delar du de
värderingar som 4H står för.
• Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av de relevanta djurslagen.
• Erfarenhet av att söka projektbidrag
Dina egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet, det viktigaste är att du brinner stenhårt för
det vi gör!
Du är noggrann, strukturerad, ansvarsfull, lyhörd och mycket flexibel.
Du besitter en stark förmåga att prioritera och kunna växla mellan många arbetsuppgifter.
Du har sinne för ekonomi, är kreativ och ser lösningar på stundande problem.
Du uppfattas som glad och positiv och har lätt för att skapa nya kontakter.
Arbetet på gården kräver mycket energi och du skall vara beredd att satsa för att få gården
att utvecklas.
Det är av yttersta vikt att du brinner för barn och unga och ser fram emot att möta dem
många timmar dagligen i olika aktiviteter som du leder.
Varaktighet, arbetstid
80 - 100%
Arbetet innebär idag främst arbete på dagtid, men kommer även att innebära arbete kvällar
och helger så det är ett måste att du kan växla dina arbetstider vid behov.
Provanställning 6 månader
Ersättning
Månadslön, lön enligt avtal
Så ansöker du
Skicka ditt personliga brev samt CV till jobb@4h.se Sista dag att ansöka är 2017-12-10 men
ansök gärna så snart du kan då vi kommer att intervjua löpande. Tjänsten kan alltså komma
att tillsättas tidigare.
Skriv ditt ungefärliga löneanspråk i din ansökan.
Kontakt:
Vi har svårt att svara på frågor på telefonen, välkommen att maila dina funderingar till
jobb@4h.se.
För att få veta mer om 4H eller Färsna 4H gård så hänvisar vi till www.4h.se eller
www.farsna4h.se
Färsna 4H-klubb omfattas av kollektivavtal med Skogs- och
lantbrukstjänstemannaförbundet.
Facklig kontaktperson: Ombudsman Erik Jahn, tel: 072-402 85 86.

