Traﬁkk og
hjertesoneambassadør
Lier kommune

Er du elev i Lierskolen og ønsker sommerjobb som traﬁkk og hjertesoneambassadør i SFO?
Sommeren 2022 kombinerer vi sommerjobb for ungdom med traﬁkk-klubb for SFO barn. Høsten 2022
starter etablering av Hjertesoner ved skoler i Lier. Hjertesone skal gjøre det enklere og sikrere å gå eller
sykle til skolen. Vi søker etter ungdommer som kan være traﬁkk og hjertesoneambassadører i SFO.
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Arbeidsoppgaver
 Traﬁkk og hjertesoneambassadør har som hovedoppgave å motivere og inspirere til bruk av aktiv
transport (gå og sykle m.m) til og fra skolen/SFO
 Utfra opplæring gjennomføre Traﬁkk-klubb for SFO barn for en tryggere skolevei
Kvaliﬁkasjoner og personlige egenskaper
 Du må være elev ved en av ungdomsskolene i Lier og gå i 10. trinn
 Du må være en person som barn lett blir trygg på og får tillit til, like å jobbe med barn, være utadvendt
og imøtekommende
 Du må være arbeidsom, ærlig og pålitelig, kunne ta ansvar og lede aktiviteter
 Du må kunne vise omsorg og hjelpe hvis det er barn som faller utenfor aktiviteten/leken eller av andre
årsaker trenger en trygg person å gå til
Vi tilbyr
 Sommerjobb 4 dager av 4 timer (kl. 10-14)
 Opplæring i Traﬁkk-klubb for SFO barn
 Lønn som ung arbeidstaker i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser

Dersom du ønsker sommerjobb i SFO som traﬁkk og hjertesone ambassadør sender du en søknad hvor
du kort beskriver din motivasjonen for å søke og hva som gjør at vi bør velge deg som traﬁkk og
hjertesoneambassadør. Send også med en CV og hvilken ungdomsskole du går på. Vi ser fram til å høre
fra deg.
Søknad og CV sendes til: hjertesone@lier.kommune.no

Lier, Norge

 Kontaktinformasjon

Live Brekke
Fagleder Folkehelse
 900 48 424

 Åpne veibeskrivelse

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du
grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent
kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor
tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune
har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy
kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte
medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne
over tid.
Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!
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