
VERDENS SJOVESTE LEDERSTILLING 

 
Bliv spejderleder hos Risskov Piger og vær med til at inspirere og ud-
vikle børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer.

Risskov Piger – en stor og velfungerende spej-
dergruppe under DDS – søger ledere. Du er må-
ske den næste? Find fællesskabet blandt andre 
ledere og lav fede aktiviteter med børnene i 1. 
række til Bellevue Strand i Risskov. Super hytte, 
gode faciliteter, veldrevet gruppe, måske dit før-
ste ståsted i Aarhus, måske en udvidelse af dit 
netværk, sammenhold om spejderarbejdet. Vi 
mener, vi kan tilbyde hele pakken. Kom og vær 
med! 

Vær en del af et stærkt lederfællesskab 
Har du snust til spejderarbejde før? Eller søger 
du meningsfyldt fællesskab, hvor du synes, du 
gør en forskel og samtidigt udvikler dig selv? 
Uanset din baggrund, alder og køn søger vi per-
soner, som har lyst at indgå i vores stærke leder-
team. Der er ingen krav til tidligere spejdererfa-
ring – du skal blot have lyst og gåpåmod, så sør-
ger vi for resten! Du kan bruge de erfaringer, du 
får her, resten af livet.  

Risskov Piger – hvem er vi? 
Vi er en gruppe med fingeren på pulsen. Knap 
100 spejdere, pt. 12 ledere fordelt på 4 grene i 
alderen 6-16 år (mikro, mini, junior og trop) samt 
en selvkørende seniorgren (klan) for dem mellem 
16-24 år. Vi laver aktiviteter ved strand, skov og i 
byen.   

Vores ledere er unge med en gennemsnitsalder 
på omkring 24 år, med gå-på-mod, med ambitio-
ner og lyst til fede oplevelser i det fri. Gruppen 
ledes af en styrelse med repræsentation af foræl-
dre og spejderledere, der arbejder effektivt og 
skaber den optimale ramme for ledernes arbejde 
og gruppens sammenhængskraft. Tjek mere på 
www.risskov-piger.dk.  

Yderligere information 
Du er meget velkommen til at kontakte gruppele-
der Sara Winther Skriver på telefon 61 12 15 54 
eller email gruppeleder@risskov-piger.dk.

 
www.risskov-piger.dk 


