VI VÄXER – VILL DU BLI EN AV OSS?
Botildenborg är en prisbelönt gård och mötesplats mitt i Malmö som använder mat och odling
för att bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi har skapat en magisk
plats där vi erbjuder möten, inspiration och mat odlad på vår egen gård. I Botildenborg arbetar
vi för en ökad lokal matproduktion och använder vår plats för att bidra till arbete, gemenskap
och kunskap.
UTLYSNING: ODLINGSPEDAGOG
ANSVAR
Botildenborgs mål är att bidra till hållbarhet genom mat och odling. Som odlingspedagog är du
ansvarig för vår sociala odlingsverksamhet som riktar sig både till barn och vuxna.
I uppdraget ingår att planera och leda odlingsaktiviteter för barn i förskola (4-5 år) och att
planera, rekrytera och leda odlingsaktiviteten Odla kompis där familjer med olika bakgrund
träffas för att genom odling öka kunskap kring odling men också bredda sina nätverk och skapa
nya vänner.

Med arbete till förskolor handlar det om att ta hand om barn som kommer till Botildenborg.
Till din hjälp har du pedagoger från förskolan. Målet är att barnen ska bli inspirerade av odling,
få en upplevelse av natur och koppling till odling och mat. Vi tar emot två-tre grupper i veckan.
Aktiviteten Odla kompis handlar om att skapa gemenskap mellan nya och etablerade svenskar
genom odling. Vi genomför Odla kompis i Botildenborg och på uppdrag i Genarp. Aktiviteterna
ligger kvällstid två gånger i veckan. Körkort är ett krav.
Tjänsten är en säsongsanställning på 100 % mellan 15 mars och 15 november. Möjlighet till
förläningen kan finnas.
ARBETSUPPGIFTER
• Planera innehåll i träffar för förskolebarn.
• Genomföra aktiviteter med förskolebarn som kommer till Botildenborg.
• Planera innehåll i aktiviteten Odla kompis.
• Rekrytera deltagare till aktiviteten Odla kompis.
• Genomföra aktiviteten Odla kompis i Malmö och Genarp på kvällstid.
• Kunna dokumentera aktiviteterna och dra slutsatser kring vad som fungerar och inte
fungera för vidareutveckling av metod.
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ERFARENHET OCH PERSONLIGHET
Vi söker dig som har fokus på människor och kan skapa en pedagogisk upplevelse med odling
och mat. Du behöver kunna planera aktiviteter och genomföra dem både med barn och
vuxna. Du bör ha ett stort intresse för mat och odling men du behöver ej ha expertkunskaper
då du även kommer ha ett nätverk av kockar och odlare runt dig.
Botildenborg är en värderingsstyrd organisation vilket innebär att du som jobbar med oss ska
dela passionen att verka för ett hållbart samhälle där alla människor får en bättre framtid och
där vi verkar för en bättre miljö, både ekologiskt och socialt.
Sista ansökningsdag: 15 februari 2020.
Skicka ansökan med CV, personligt brev och referenser till info@botildenborg.se
Vid frågor kontakta Botildenborgs grundare och VD Lena Friblick: lena.friblick@botildenborg.se
0709-850 665.
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