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JELENTKEZZ ALTÁBORVEZETŐNEK A ZÁNKAI ERZSÉBET-
TÁBORBA! 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Altáborvezetőket 
(ATV-ket) keres a Zánkai Erzsébet-táborba. Az Alapítvány célja, hogy az Erzsébet Táborok minden 
egyes programja élménydús és önfeledt pillanatokat, biztonságos és tartalmas kikapcsolódást nyújtson 
a gyermekek számára. Ennek megvalósításában most Te is részt vehetsz! 

Minden gyereknek jár a feledhetetlen nyár!  

Az ország legnagyobb táboroztatási programjának altáborvezetőjeként a TESO-kal együtt a Te 
feladatod, hogy az altáborodhoz tartozó gyerekeknek élményekben gazdag, feledhetetlen tábori hete 
legyen.  Altáborvezetőként a reggeli ceremónián Te alapozod meg a nap hangulatát, ismerteted az adott 
nap programját, kihívását, visszacsatolást kérsz az előző nap élményeiről.  Ha szükséges, segítséget 
nyújtasz a táborozók kísérőinek a programok kiválasztásában, az azokra történő eljutásban, de a Te 
feladatkörödbe tartozik az altábori problémák elsődleges megoldása is. Ellátod a Táborvezető által rád 
bízott programok szervezését, nyilvántartod és irányítod a hozzád tartozó TESO-k munkáját, hétindító, 
hétközi és turnuszáró TESO megbeszéléseket tartasz. Feladatkörödbe tartozik altáborod 
adminisztrációs feladatainak ellátása is, legyen szó a tábori egységcsomagok kiosztásáról, a heti 
jelentések készítéséről vagy a tábori kérdőívek kitöltéséről. 

 

TÉGED keresünk, ha 
▪ TESO-ként dolgoztál már a Zánkai Erzsébet-táborban  

▪ betöltötted a 20. életévedet 

▪ megkezdett (legalább egy szemesztert teljesítettél) vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal 

(abszolutórium) rendelkezel 

▪ megbízható és felelősségteljes vagy 

▪ gyermekközpontú az értékrended 

▪ szereted a kihívásokat 

▪ képes vagy irányítani és összefogni egy csapatot 

▪ jó konfliktuskezelőnek tartod magad 

▪ a problémákat inkább kihívásnak tekinted, mint tehernek 

▪ elfogadod és támogatod az Erzsébet Táborok szabályait, képes vagy azok érvényesítésére 

▪ önerőből vállalod a zánkai táborhelyszínre történő oda- és hazautazás(oka)t 

▪ részt tudsz venni a kötelező 4 napos, az altáborvezetői feladatokra felkészítő tréningen (a 

felkészítő időpontja: 2020. május 21-24. csütörtöktől-vasárnapig, helyszíne: a Zánkai Erzsébet-

tábor) 

▪ részt tudsz venni a kötelező 4 napos, a tábori feladatokra felkészítő TESO Orientációs 

Hétvégén (a felkészítő időpontja: 2020. június 4-7. csütörtöktől-vasárnapig, helyszíne: a Zánkai 

Erzsébet-tábor) 

▪ új ATV jelentkezőként vállalod, hogy legalább 1 turnusban TESO, és 2 egymást követő nyári 

turnusban altáborvezető leszel 

▪ régi ATV jelentkezőként vállalod, hogy legalább 1 turnusban 

TESO, és 3 egymást követő nyári turnusban 

altáborvezető leszel 
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Az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 

▪ 1. turnus: 2020. június 14. vasárnap – június 19. péntek  

▪ 2. turnus: 2020. június 21. vasárnap – június 26. péntek  

▪ 3. turnus: 2020. június 28. vasárnap – július 3. péntek  

▪ 4. turnus: 2020. július 5. vasárnap – július 10. péntek 

▪ 5. turnus: 2020. július 12. vasárnap – július 17. péntek 

▪ 6. turnus: 2020. július 19. vasárnap – július 24. péntek 

▪ 7. turnus: 2020. július 26. vasárnap – július 31. péntek 

▪ 8. turnus: 2020. augusztus 2. vasárnap – augusztus 7. péntek  

▪ 9. turnus: 2020. augusztus 9. vasárnap – augusztus 14. péntek  

▪ 10. turnus: 2020. augusztus 16. vasárnap – augusztus 21. péntek  

▪ 11. turnus: 2020. augusztus 23. vasárnap – augusztus 28. péntek  

 

Amit kínálunk 

▪ ingyenes felkészítés, versenyképes fizetés, szállás, teljes ellátás (a speciális étkezési igények 

figyelembevételével) és munkaruha 

▪ tapasztalatszerzés és fejlődési lehetőség 

▪ felejthetetlen közösségi élmények 

▪ csapattag leszel, a tábor során sosem leszel egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy 

támogatást 

▪ karrierlehetőség 

 

JELENTKEZZ ATV-NEK ÉS LEGYÉL ISMÉT A CSAPATUNK TAGJA! 
 
 
 
 
 
 
 

 
A jelentkezés menete 

▪ a jelentkezési lap kitöltésével, önéletrajz és egy 1-1,5 perces motivációs videó beküldésével 

történik 

▪ amennyiben a jelentkezési lapon megadott információk, az önéletrajz, valamint a motivációs 

videó felkeltette érdeklődésünket, a megadott e-mail címre az Alapítvány értesítést küld a 

kiválasztás további menetéről (személyes és/vagy csoportos interjú időpontja) 

▪ a kiválasztás során előnyt jelent: 

- korábbi altáborvezetői tapasztalat 
 
A jelentkezők a kiválasztás eredményéről a kiértesítéseket 2020. április 6-9. közötti időszakban kapják 
meg. 
 
 
 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen, vagy 
munkaidőben a +36 1 445 0211-es telefonszámon tudsz érdeklődni. 

 


