
 

LÄGERASSISTENT 

Som lägerassistent tar du, på lägerchefens uppdrag, ansvar för att utföra enklare administrativa 
och praktiska uppgifter. Genom att få arbetet runtomkring barngrupperna att flyta bidrar du till 

att ge de andra ledarna möjlighet att fokusera på att erbjuda barn och unga, en oförglömlig, 
rolig och utvecklande sommarupplevelse.  

DIN PROFIL 

• Du måste vara minst 18 år 
• Har erfarenhet av att vara ledare för barn och unga 
• Meriterande med erfarenhet av att leda och coacha andra ledare 
• Meriterande med B-körkort. 

OM UPPDRAGET 
Detta uppdrag ger dig värdefull erfarenhet och inblick i vad det innebär att förbereda och 
genomföra ett större projekt och en första erfarenhet som projektassistent. Uppdraget är tänkt 
att kunna genomföras vid sidan av en annan heltidssysselsättning under våren, så som vid sidan 
av arbete eller studier. Under Bromma KFUM:s lägerveckor är du på plats under hela dagarna 
på Kärsögården. 

ERSÄTTNING 
Dagarvode under lägerveckor, fast arvode utgår för förberedelsetid. 

UPPGIFTER 
Inför lägret 
Dessa arbetsuppgifter utförs från det att du blivit rekryterad till det att lägerperioden börjar. 
Allt förberedelsearbete sker tillsammans och med stöd av kansliets personal och lägerchef.  

• Administrativa och praktiska uppgifter tillsammans med eller på uppdrag av lägerchefen. 
• Du sätter dig in lägrets Kris-& Säkerhetsplan.  
• Komma med förslag på vidareutveckling på Kärsögården och inför sommarlägren.  
• Delta i obligatoriska förberedande utbildningar tillsammans med andra lägerledare.  
• Genomgå grundläggande utbildning för att genomföra administrativa uppgifter.  

Under lägret 
Dessa arbetsuppgifter utförs på plats under lägerperioden i samverkan med lägerchef.  

• Avlasta med diverse administrativa och praktiska uppgifter för sommarlägren.  

Det kan exempelvis handla om att:  

• Svara på enklare frågor via mejl och telefon. 
• Ha koll på första hjälpen-lådor.  
• Meddela lägerchef vid behöv av inköp av diverse material.  
• Registrera närvaro i SportAdmin och eventuella förändringar i grupper. 
• Följ upp barn med sen ankomst eller sjukdom i samverkan med lägerchef.  

Efter lägret  
Dessa arbetsuppgifter utförs efter lägerperiodens slut eller i slutet av sista dagen. 

• Hjälpa till med städning, ihop packning samt iordningställa lägerplatsen.  
• Utvärdera sommarlägerperioden och genomförda sommarläger. 
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