
 Lägerchefer till Regionsscoutläger i 
EqumeniaVäst 

Equmenia Väst har ca 90 föreningar över hela Bohuslän, Dalsland, Västra Götaland, samt 
Halland. Vi hoppas på ett regionsscoutläger med drygt 2.000 deltagare sommaren 2022! 

 Om Uppdraget 

Equmenia Väst söker två lägerchefer till kommande regionsscoutläger där ledarskapet delas. 
Vi söker företrädesvis en man och en kvinna. 

Vi ser gärna att det är en man och en kvinna. 

Att vara lägerchef för Equmenia Västs Regionsläger innebär att: 

Arrangera ett läger för alla Equmeniascouter i väst 2022 30 juli till 5 augusti. 

Leda lägerkommittén, planeringen, genomförande och utvärdering. 

Arbeta för att Equmenias regionsläger så långt det är möjligt genomsyras av Equmenias 
värderingar och att så stora delar som möjligt av vår rörelse är representerad. 

Under planering, genomförande och efter utvärdering rapportera situation och resultat till 
Equmenia västs scoutkommitté. 

Under planeringstiden kommunicera och informera de lokala scoutkårerna om 
regionsscoutlägret. 

Uppdraget är ideellt. 

Uppdragets längd: vår 2020- höst 2022. 

 

 Befattningsbeskrivning 

Ta ett övergripande ansvar för planering och genomförande av Equmenia Västs 
regionscoutläger. 

Representera Equmenia Väst som lägerchef för Equmenia Västs regionsscoutläger, ett av 
Equmenias större arrangemang. 

Arbeta för och bidra till att Equmenia Västs regionscoutläger håller den budget som har 
beslutats. 

 

Du kommer få utvecklas i ditt ledarskap, träffa massor med scouter från hela Equmenia Väst, 
ha roliga utvecklande möten samt vara med och påverka kommande regionsscoutläger! 

 



  

 Kravspecifikation 

 Kunskapskrav 

(viss, bas, god och mycket god) 

Erfarenhet av Equmeniascouts organisation, kultur och värderingar (mycket god) 

Kunskap och erfarenhet av att arbetsleda en större grupp (god) 

Kunskap i ekonomi och budgethantering (bas) 

 

 Ideal, förmågor och egenskaper 

Vi ser gärna att du är arbetsledare, lyhörd, strukturerad, samarbetsvillig, scout, delar kristna 
värderingar samt vågar ta obekväma beslut som är nödvändiga. 

 

 Övriga krav 

Att under uppdragstiden kunna delta i möten angående lägret. 
Uppdraget kräver ett stort engagemang. 

 

Kontakt och ansökan 

 Ansökan skickas till: 

anja.wandal@equmenia.se 

Skicka in ett personligt brev och bifoga gärna referenser. 
Intervjuer sker löpande. 

 Sista ansökningsdag: 

2020-03-08 

 Frågor om uppdraget ställs till: 

anja.wandal@equmenia.se 

 


