Att bli volontär på Deed
Vad är Deed?
Deed är en mötesplats för unga mellan 16–21 år med fokus på skapande, musikscen och vardagshäng. Verksamheten
är öppen på eftermiddagar och kvällar. Vi vill att alla unga ska kunna komma hit som de är och nyttja caféet till det de
har lust och behov till. Deed är en drog – och alkoholfri plats. Denna inriktning finns tryckt i REFUSE – Deeds drog- och
alkoholpolicy som du måste läsa och skriva under för att bli volontär hos oss.

Att vara volontär på Deed
Att vara volontär hos oss kan vara väldigt roligt och lärorikt. Jobbet är socialt och du får träffa många nya människor.
Erfarenheterna du får från att hjälpa till i Deeds verksamhet kan dessutom ge värdefulla meriter inför framtida
arbeten. Som volontär arbetar man ideellt. Det är ändå samma regler och förhållningssätt som på ett vanligt jobb. Du
är på plats i tid, kommer utvilad, jobbar hela passet och enligt de instruktioner som ges. Under varje arbetspass har du
matrast där det ingår mat, fika och dryck från menyn.

Arbetsuppgifterna på Deed
Som volontär jobbar du alltid med en ansvarig personal. Den personen fungerar som en arbetsledare under
arbetspasset. Volontärarbetet innebär både arbete såsom servering, diskning, kassahantering, bakning men också att
möta ungdomarna socialt. Det kan innebära allt från att säga hej, pyssla, spela spel tillsammans eller ha djupa samtal.
Vid särskilda arrangemang kan det uppstå arbetsuppgifter som innebär bärande av stolar, bord samt utrustning.
Nedan följer en lista på arbetsuppgifter som är ofta återkommande i den dagliga verksamheten:
- Bakning
- Tvättning
- Städning
- Handling
- Servering
- Kassahantering
- Sociala möten

Kompetens:
För att bli volontär hos oss ser vi gärna att du:
- Är 23 år eller äldre
- Har erfarenhet av att vistas bland och/eller möta unga
- Har möjlighet att vara med en hel termin, cirka 5 – 15 pass
- Kan jobba hela passens längd, enligt överenskommelse
- Själv kan ta ansvar för att hålla reda på dina arbetstillfällen och att
vara med vid dessa tillfällen
- Är en Deedförebild gällande uppförande och attityd i caféet
Det är meriterande med kunskaper inom ljudteknik, Photoshop, kreativt skapande och/eller intresse av bakning

Är du intresserad och vill veta mer? Maila oss på ashkan.karbalaei@orebrostadsmission.se så får du ett mer
utförligt informationspaket och ansökningsblankett!

