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BIULETYN HUFCOWY 1/2018 – 26 stycznia 2018 

 

WSKAZÓWKA! 

BIULETYN HUFCOWY czytamy z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne 
terminy!  

 

1. Dziękuję za wspólne warsztaty „Karta biwaku i faktury – szybko 
i bezboleśnie”. Odtąd większość jednostek może pobierać zaliczki w hufcu. 
Kolejne warsztaty planujemy przed akcją lato. Materiały z warsztatów są 
w załączniku do biuletynu i wkrótce będą dostępne także w wersji 
elektronicznej  naszej stronie www. 

2. Rezerwujcie już termin ze swoimi jednostkami. Tegoroczny Dzień Myśli 
Braterskiej odbędzie się 22 lutego w czwartek, w Świetlicy Wiejskiej 
w Krośnie w godzinach 17:00-19:00. Szczegóły wkrótce. 

3. W tym roku zimowiska i obozy letnie zatwierdzane są chorągwi, przy czym 
zgodnie z procedurą chorągwianą kilka dokumentów trzeba zatwierdzić w 
0hufcu. 

4. Już za chwilę oficjalnie rusza kampania 1% dla Hufca Mosina i 
poszczególnych jednostek. Korzystajcie z niej, wspierajcie. Ostatnio mało 
wykorzystujemy tę formę pozyskania dodatkowych środków na naszą 
działalność.  

5. Kolejne dyżury komendantki zostaną wkrótce ogłoszone, osobnym mailem.  

6. Komenda Hufca ogłasza nabór na stanowisko ANIMATOR 

Animator w Mosińskim Centrum Świetlic Podwórkowych ma wspomagać 
pracę drużynowych z rodzicami.  

a. oferujemy:  

i. dwuletnią umowę o pracę na pół etatu (tak, nie zlecenia, 
o pracę!), 

ii. bardzo, bardzo przyzwoite wynagrodzenie, 



iii. możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie 
pracy przy projekcie finansowanym z UE,  

b. wymagania:  

i. gotowość do pracy w elastycznym czasie pracy 
(w normalnym wymiarze godzin, ale z uwagi na specyfikę 
pracy harcerskiej z możliwością pracy także wieczorami 
i w weekendy) 

ii. kreatywność, znajomość metody harcerskiej,  doświadczenie 
w pracy z gromadą lub drużyną, systematyczność,  

iii. umiejętność pracy z innymi ludźmi, 

iv. mile widziane prawo jazdy kat.B 

 

CV prosimy kierować na adres mosina@zhp.wlkp.pl do soboty 27 stycznia 2018, 
do godziny 23:59 z adnotacją o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych 
osobowych w procesie rekrutacji. 

 

 

Czuwaj!  

 

 

Magda Jakubowska 
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