Jelentkezz Te is TESO-nak az Erdélyi Erzsébet-táborba!
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Tábori
Együttélést Segítő Operatív munkatársakat (TESO-kat) keres az Erdélyi Erzsébet-táborba. Az
Alapítvány célja, hogy az Erzsébet Táborokban izgalmas és élménydús programokon keresztül
biztonságos, ugyanakkor önfeledt és tartalmas kikapcsolódást biztosítson a gyermekek számára.
Ennek megvalósításában most Te is részt vehetsz!

Minden gyermeknek jár, a feledhetetlen nyár!
Az ország legnagyobb táboroztatási programjának munkatársaként társaiddal együtt a Te
feladatod, hogy az Erdélybe érkező gyerekek átéljenek egy határok nélküli, élménydús hetet, a
lehető legtöbb élménnyel gazdagodjanak és minél több kikapcsolódási lehetőséggel találkozzanak.
A tábororozókkal már a Budapest-Keleti pályaudvaron találkozol, segíted a vonatra felszállást, a
szükséges okmányok érvényességének ellenőrzését, az úticsomagok szétosztását, a hosszú vonatút
pedig remek alkalmat biztosít arra, hogy megismerd a gyerekeket. Az Erdélyben táborozók, mint
egy nagy család, úgy élnek együtt a táborban. TESO-ként egész nap a történések sűrűjében leszel,
a gyerekek igénylik majd a figyelmedet, hozzád fordulnak először, ha meg akarják osztani az
élményeiket és akkor is, ha segítségre van szükségük. A tábor ideje alatt minden szervezett
programon részt veszel, a Te feladatod lesz, hogy minden táborozó időben ott legyen a
gyülekezőkön, a kirándulások, városnézések alkalmával figyelemmel kíséred őket, és közben ügyelsz
arra is, hogy a programokon a gyerekek jól érezzék magukat. Ha szükséges, lelkesíted, buzdítod
őket, vagy együtt énekled velük a tábor dalát. Ez nem egy átlagos munka, a tábor során a gyerekek
megismernek és megszeretnek Téged, példakép leszel számukra, ami jó érzés, de egyben nagy
felelősség is.

TÉGED keresünk, ha
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

betöltötted 19. életévedet,
büntetlen előéletű vagy és nem állsz büntetőeljárás hatálya alatt,
megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal (abszolutórium) rendelkezel,
magyar állampolgárként érvényes magyarországi adóazonosító jeled és TAJ számod van,
szeretsz gyerekekkel foglalkozni és könnyen szót értesz velük,
szereted a kihívásokat,
jellemző rád a feltételekhez nem kötött pozitív odafordulás,
nyitott, türelmes, kreatív vagy,

▪
▪
▪

képes vagy irányítani és összefogni egy csapatot,
a problémákat inkább kihívásnak tekinted, mint tehernek,
elfogadod és azonosulsz az Erzsébet Táborok missziójával és értékrendjével.

Az alábbi turnusokra jelentkezhetsz
Legalább 3 és legfeljebb 4 egymást követő turnusra jelentkezhetsz.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. turnus: 2021. június 13. vasárnap – június 19. szombat
2. turnus: 2021. június 20. vasárnap – június 26. szombat
3. turnus: 2021. június 27. vasárnap – július 3. szombat
4. turnus: 2021. július 4. vasárnap – július 10. szombat
5. turnus: 2021. július 11. vasárnap – július 17. szombat
6. turnus: 2021. július 18. vasárnap – július 24. szombat
7. turnus: 2021. július 25. vasárnap – július 31. szombat
8. turnus: 2021. augusztus 1. vasárnap – augusztus 7. szombat
9. turnus: 2021. augusztus 8. vasárnap – augusztus 14. szombat
10. turnus: 2021. augusztus 15. vasárnap – augusztus 21. szombat
11. turnus: 2021. augusztus 22. vasárnap – augusztus 28. szombat

Amit kínálunk:
▪
▪
▪
▪
▪

Nemes cél, mert gyermektáborban dolgozni ez egyik legjobb dolog a világon, hiszen
felejthetetlen élményeket nyújthatsz és mosolyt csalhatsz több száz táborozó arcára.
Sokszínű és befogadó közösség, csapattagként a tábor során sosem leszel egyedül, mindig
kérhetsz segítséget vagy támogatást.
Megújult, környezettudatos táborhely.
Szakmai fejlődést segítő ingyenes felkészítő képzések.
Versenyképes fizetés és egyéb juttatások (teljes körű ellátás, szállás, munkaruha).
Jelentkezz TESO-nak és legyél a csapatunk tagja!

A jelentkezés menete
▪

▪

A jelentkezési lap kitöltésével, önéletrajz beadásával történik, amennyiben még nem
dolgoztál az Erzsébet-táborokban, úgy 1-1,5 perces motivációs videó beküldése is
szükséges.
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.

▪

A kiválasztás során előnyt jelent:
❖ TESO tapasztalat az Erzsébet-táborokban.
❖ jártasság eszköz nélküli, csapatépítő és közösségfejlesztő játékok
vezetésében,
❖ Erdély nevezetességeinek, kulturális örökségeinek és természeti
szépségeinek ismerete,
❖ keresztény közösségben szerzett vezetői tapasztalat (Cserkész, Regnum
Marianum, Szentjánosbogár stb.).

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen, vagy
munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 9:00-17:00 között, pénteken 9:00-15:00 között) a +36 1
445 0211-es telefonszámon tudsz érdeklődni.

RÉSZLETEK:
http://erzsebettaborok.hu/tesok/
Jelentkezési határidő: 2021. január 31. (vasárnap)

