
  

KKeenntt  YYoouutthh  aanndd  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess  iiss  aann  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittyy  MMiinnoorriittyy//FFeemmaallee//IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess//PPrrootteecctteedd  VVeetteerraann  aanndd  

AAffffiirrmmaattiivvee  AAccttiioonn  EEmmppllooyyeerr..  WWee  hhiirree  qquuaalliiffiieedd  ccaannddiiddaatteess  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  aaggee,,  rraaccee,,  rreelliiggiioonn,,  ccoolloorr,,  sseexx,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  

ggeennddeerr,,  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  aanncceessttrryy,,  cciittiizzeennsshhiipp,,  pprrootteecctteedd  vveetteerraann  oorr  ddiissaabbiilliittyy  ssttaattuuss,,  oorr  aannyy  ffaaccttoorr  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  

llaaww.. 

PPOOSSIITTIIOO                                    

PPOOSSIITTIIOONN  AANNNNOOUUNNCCEEMMEENNTT  
  

MMAATTHH  TTUUTTOORR  ––  AAFFTTEERRSSCCHHOOOOLL  PPRROOGGRRAAMM  

  

KKeenntt  YYoouutthh  &&  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess  ((KKYYFFSS))  iiss  hhiirriinngg  ppaarrtt--ttiimmee  AAfftteerr  SScchhooooll  TTuuttoorrss..  TTuuttoorrss  aassssiisstt  

cchhiillddrreenn  aaggeess  KKiinnddeerrggaarrtteenn  tthhrroouugghh  ggrraaddee  1122  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  sskkiillllss  

pprriimmaarriillyy  iinn  mmaatthh  aanndd  rreeaaddiinngg;;  hheellpp  cchhiillddrreenn  aanndd  aadduullttss  lleeaarrnn  EEnngglliisshh  aass  aa  sseeccoonndd  llaanngguuaaggee;;  aanndd  

pprroovviiddee  aaccaaddeemmiiccaallllyy  ffaaiilliinngg  yyoouutthh  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  mmeeeett  ggrraaddee  lleevveell  eexxppeeccttaattiioonnss..  

  

MMAATTHH::  nneeeedd  ttoo  bbee  pprrooffiicciieenntt  iinnoonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  CCaallccuulluuss,,  bbaassiicc  cchheemmssiittrryy,,  AAllggeebbrraa  

aanndd//oorr  GGeeoorrmmeettrryy..  

  

TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  wwaannttss  ttoo  ggiivvee  bbaacckk  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  EEnnjjooyyss  

wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  ddiivveerrssee  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee..  IIss  ddeeppeennddaabbllee  aanndd  hhaass  aa  ddeessiirree  ttoo  mmaakkee  aa  ddiiffffeerreennccee..  

  

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS//MMUUSSTT  HHAAVVEESS::  

••  22++  yyeeaarrss  ccoolllleeggee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  eexxppeerriieennccee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouutthh  iinn  aann  eedduuccaattiioonnaall  sseettttiinngg  

pprreeffeerrrreedd..  

••  EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  iinntteerraacctt  ppoossiittiivveellyy  wwiitthh  yyoouutthh,,  

ccoommmmuunniittyy  rreessiiddeennttss,,  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff..  

••  EExxppeerriieennccee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  llooww--iinnccoommee,,  ccuullttuurraallllyy,,  aanndd  rraacciiaallllyy  ddiivveerrssee  yyoouutthh  aanndd  tthheeiirr  

ffaammiilliieess..  

••  AAbbiilliittyy  ttoo  nnaavviiggaattee  oonn--lliinnee  eedduuccuuaattiioonnaall  ttoooollss  aanndd  ssooffttwwaarree..  

••  HHaavvee  oorr  ggeett  aa  CCPPRR  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  cceerrttiiffiiccaattee  

••  VVaalliidd  WWAA  SSttaattee  ddrriivveerr’’ss  lliicceennssee  aanndd  ccoommpplleettee  aa  MMVVRR  cchheecckk..  

••  PPaassss  aa  WWAA  SSttaattee  ccrriimmiinnaall  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk..  

  

SSCCHHEEDDUULLEE::  

MMoonnddaayy  ttoo  FFrriiddaayy  bbeettwweeeenn  tthhee  hhoouurrss  ooff  1111::3300aamm  ttoo  88::0000ppmm,,  wwoorrkkiinngg  uupp  ttoo1199  hhoouurrss  ppeerr  wweeeekk  

wwiitthh  wwoorrkk  oonn  SSaattuurrddaayy  aanndd  SSuunnddaayyss  aass  nneeeeddeedd..  TThhee  eeaacctt  sscchheedduullee  mmaayy  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssttaaffffiinngg  

nneeeeddss  aanndd  tthhee  nneeeeddss  ooff  ssttuuddeennttss..  CCuurrrreennttllyy  ssoommee  rreemmoottee  wwoorrkk  iiss  aavvaaiillaabbllee  dduuee  ttoo  CCOOVVIIDD--1199  

rreessttrriiccttiioonnss..  

  

JJoobb  TTyyppee::  PPaarrtt--TTiimmee  ––  uupp  ttoo  1199  hhrrss  ppeerr  wweeeekk  

PPaayy::  $$1133..6699  ppeerr  hhoouurr  

LLooccaattiioonn::  KKeenntt,,  WWAA  

  

OOPPEENNSS::              22//11//22002211    CCLLOOSSEESS::      WWhheenn  ffiilllleedd..      

  

HHOOWW  TTOO  AAPPPPLLYY::    
SSuubbmmiitt  eemmppllooyymmeenntt  aapppplliiccaattiioonn  oorr  rreessuummee  ttoo  ccyyoooonnmm@@kkyyffss..oorrgg,,  oonn--lliinnee  aatt  wwwwww..KKYYFFSS..oorrgg  ,,  

IInnddeeeedd..ccoomm,,  FFAAXX  225533--337733--99444411  oorr  mmaaiill::  KKYYFFSS  223322  22nndd  AAvvee  SS  ##220011,,  KKeenntt,,  WWAA    9988003322  AAttttnn::  HHRR  
  

mailto:cyoonm@kyfs.org

