Modul “Před závodem”  Zadání
Díky bratru Svojsíkovi se u nás skautuje už více než 100 let, celosvětově pak hnutí oslavilo více než
110 svátků svého patrona sv. Jiří. Svět i skautský program se za tu dobu notně změnil, myšlenka a
skautské heslo “Buď Připraven” však zůstává.
Leave this world a little better than you found it.
Robert BadenPowell

Společnost ABS Consulting hledá nové členy do týmu zabývajícího se se globálními
problémy dnešního světa a jinými specifickými výzvami 21. století, se kterými se lidé dnes
potýkají. Je Vaše družina připravena na dnešní svět? Které úkoly by podle Vás měla naše
společnost především řešit? A proč bychom měli vybrat právě Vás?
Nabízíme:
● plat 60 minut na hodinu,
● soutěživé prostředí,
● firemní ohniště na obědy,
● neomezenou konzumaci čerstvého vzduchu.
Abychom získali lepší představu o Vás a Vašich schopnostech, prosíme o zaslání
následujcích podkladů do 29. května 2019 na email Lieberzeit.j@gmail.com.
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Životopis vaší družiny, měl by splňovat následující:
○ Forma:
■ atraktivní a přehledná
■ barvitý text nebo prezentace (.pdf), případně i video na YT
○ Obsah:
■ Jak se jmenujete? (Název družiny a domácí středisko).
■ Kdo jste? (Představení členů družiny  např. fotky nebo karikatury,
vlajka, totemové zvíře, družinový pokřik …)
■ Co jste společně zvládli, jaký je váš nejsilnější společný zážitek?
■ Jaké jsou vaše silné stránky  ať už jako celku, nebo jednotlivců.
■ Jaké jsou vaše zájmy?
Vyplnění krátkého dotazníku na https://goo.gl/forms/PEKCo56KctfAzpcj1
Motivační dopis, obsahující zamyšlení nad dvěma vámi vybranými výzvami, které
považujete za podstatné. Proč Vás zajímají? Co by se podle Vás mělo případně
změnit nebo zlepšit? A je něco, čím můžete přispět Vy sami? (Inspirovat se případně
můžete níže přiloženými zpravodajskými titulky).
Popište přípravu, realizaci a a stručnou zpětnou vazbou družinového nebo
oddílového programu týkajícího se situací a dovedností specifických pro dnešní
dobu. Doba trvání: 30120 minut. (Např. pro inspiraci: programování, hoaxy, finanční
gramotnost, cizí jazyky, třídění odpadu, …)
Zašlete nám Váš plán cesty hromadnou dopravou na místo konání výběrového
řízení (viz propozice). Itinerář cesty (sraz, spoje, předpokládaný čas příchodu na
tábořiště), odhad ceny a krizový plán, pokud by se něco nepovedlo.

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaší účast. V případě jakýkoliv dotazů
neváhejte kontaktovat odpovědného pracovníka HR na emailu Lieberzeit.j@gmail.com

