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Jelentkezz Te is Altáborvezetőnek a balatoni Erzsébet-táborokba!
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Altáborvezetőket
(ATV-ket) keres a Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor 2022-es ottalvós, nyári
turnusainak lebonyolításához. 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 gyermekre vár a feledhetetlen nyár!
Az ország legnagyobb táboroztatási programjában Altáborvezetőként a TESO-kkal együtt a
Te feladatod, hogy az altáborodhoz tartozó gyerekeknek élményekben gazdag, feledhetetlen tábori hete
legyen. ATV-ként 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 esetleges 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, az eszközkészletek pontos nyomon
követéséről, a QR kódos jelenléti ívek nyilvántartásáról, a kísérői megbeszélések megtartásáról és a
kapcsolódó jelenléti ívek vezetéséről, a táborvégi kérdőívek kitöltésére való ösztönzésről.

TÉGED keresünk, ha
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betöltötted 21. életévedet
büntetlen előéletű vagy és nem állsz büntetőeljárás hatálya alatt
megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal (abszolutórium) rendelkezel
ATV-ként vagy TESO-ként már dolgoztál az Erzsébet-táborokban
érvényes magyarországi adóazonosító jeled és TAJ számod van
vállalod, hogy a táboroztatás időtartama alatt érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezel
tapasztalt vagy digitális eszközök (tablet, okostelefon) használatában
pontos, megbízható, türelmes, lelkes és energikus vagy
képes vagy irányítani és összefogni egy csapatot
a problémákat inkább kihívásnak tekinted, mint tehernek
jó kommunikációs és konfliktuskezelési készséggel rendelkezel
elfogadod és azonosulsz az Erzsébet Táborok missziójával és értékrendjével

Mikor?
A nyári szezonra az alábbi turnusokra és turnusszámokra jelentkezhetsz:
Balatoni Erzsébet-táborok (legalább 3 egymást követő turnus)
▪ 1. turnus: 2022. június 19. vasárnap – június 24. péntek
▪ 2. turnus: 2022. június 26. vasárnap – július 1. péntek
▪ 3. turnus: 2022. július 3. vasárnap – július 8. péntek
▪ 4. turnus: 2022. július 10. vasárnap – július 15. péntek
▪ 5. turnus: 2022. július 17. vasárnap – július 22. péntek
▪ 6. turnus: 2022. július 24. vasárnap – július 29. péntek
▪ 7. turnus: 2022. július 31. vasárnap – augusztus 5. péntek
▪ 8. turnus: 2022. augusztus 7. vasárnap – augusztus 12. péntek
▪ 9. turnus: 2022. augusztus 14. vasárnap – augusztus 19. péntek
▪ 10. turnus: 2022. augusztus 21. vasárnap – augusztus
26. péntek

Miért csatlakozz hozzánk?
▪

Nemes
célért
dolgozhatsz,
mert
gyermektáborban dolgozni az egyik legjobb
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dolog a világon, hiszen felejthetetlen élményeket nyújthatsz és mosolyt csalhatsz több ezer
táborozó arcára.
Sokszínű és befogadó közösség tagja lehetsz, csapattagként a tábor során sosem leszel
egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy támogatást.
Megújult, környezettudatos táborhelyen dolgozhatsz.
Szakmai fejlődést segítő, ingyenes, 30 órás képzésén vehetsz részt (felnőttképzési
nyilvántartási számunk: E/2021/000089).
Versenyképes fizetésben és egyéb juttatásokban (teljes körű ellátás, szállás, munkaruha)
részesülhetsz.
Tanár szakos ATV-knek közösségi pedagógiai gyakorlatot biztosítunk.

Hogyan jelentkezhetsz?
A jelentkezés menete egyszerűbb, mint gondolnád, csak kövesd az alábbi lépéseket:
▪ Első lépésként töltsd ki a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitöltése kb. 10-15 percet vesz
igénybe. A jelentkezési lapot itt találod.
▪

Küldd el nekünk magyar nyelvű fényképes önéletrajzodat a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címre,
a Tárgy mezőben tüntesd fel a neved. Az általunk javasolt fényképes önéletrajz mintáját itt töltheted
le.

▪

Amennyiben még nem dolgoztál Altáborvezetőként az Erzsébet-táborokban, készíts motivációs
videót, és küldd el nekünk videód linkjét a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címre, a Tárgy mezőben
tüntesd fel a neved.
A motivációs videó egy 1-1,5 perces videó Rólad, melyben elmondod, hogy mit jelent számodra az
Erzsébet Táborok értékrendje, miért szeretnéd az Altáborvezetők csapatát erősíteni, mitől lennél
Te a legalkalmasabb jelölt. Fontos, hogy a videóban halljuk a hangodat, és lássunk téged, ezen
kikötéseken kívül nyugodtad szabadjára engedheted a fantáziádat. A motivációs videódat az általad
létrehozott privát YouTube csatornára kell feltöltened. Ehhez jelentkezz be a YouTube Studio
bétaverziójába. A motivációs videó feltöltése után a „Láthatóság” alatti ceruzaikonnál válaszd a
„Nem nyilvános” lehetőséget.

▪

Amennyiben felkeltetted érdeklődésünk, a jelentkezéskor megadott e-mail címedre értesítést
küldünk egy videóinterjú lehetőségéről. Az interjúra Microsoft Teamsen kerül sor egy előre
egyeztetett időpontban.

▪

A jelentkezési dokumentumok és a videóinterjú alapján történő kiválasztás eredményéről
valamennyi jelentkezőnket 2022 januárjában írásban értesítjük.
A kiválasztás során előnyt jelent:
❖ Altáborvezetői tapasztalat a balatoni Erzsébet-táborokban
❖ keresztény közösségben (Cserkész, Regnum Marianum, Szentjánosbogár stb.)
szerzett vezetői tapasztalat

Jelentkezz ATV-nek és legyél a csapatunk tagja!
Jelentkezési határidő: 2021. december 1. (szerda) 23:59 óra
Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen
tudsz érdeklődni.
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