
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.. 

  

  PPOOSSIITTIIOONN  AANNNNOOUUNNCCEEMMEENNTT  
    AAFFTTEERRSSCCHHOOOOLL  RREECCRREEAATTIIOONNAALL  SSIITTEE  SSUUPPEERRVVIISSOORR  

  

KKeenntt  YYoouutthh  &&  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess  ((KKYYFFSS))  iiss  hhiirriinngg  ffoorr  aa  RReeccrreeaattiioonnaall  SSiittee  SSuuppeerrvviissoorr..  TThhiiss  

ppoossiittiioonn  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddaaiillyy  oonn--ssiittee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  rreeccrreeaattiioonn  aaccttiivviittiieess  aatt  tthheeiirr  aassssiiggnneedd  

PPuubblliicc  HHoouussiinngg  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr..  PPllaannss  aanndd  iimmpplleemmeennttss  aaccaaddeemmiicc  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  rreellaatteedd  

pprrooggrraammss..  CCoooorrddiinnaattee  ffaacciilliittyy  sscchheedduullee  aanndd  mmaannaaggee  ffaacciilliittyy  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee..  WWoorrkkss  cclloosseellyy  

wwiitthh  tthhee  AAfftteerr--SScchhooooll  PPrrooggrraamm  CCoooorrddiinnaattoorr  iinn  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  sseerrvvee  aass  aa  lliiaaiissoonn  

bbeettwweeeenn  hhoouussiinngg  rreessiiddeennttss  aanndd  KKeenntt  YYoouutthh  aanndd  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess..  

  

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//RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

••  TTwwoo  yyeeaarrss  ccoolllleeggee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  eexxppeerriieennccee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouutthh..  

••  PPrrooffiicciieennccyy  iinn  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  aanndd  ttyyppee  3300  WWPPMM..  

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

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

••  HHaavvee  oorr  ggeett  aa  CCPPRR  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  cceerrttiiffiiccaattee  

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

••  MMuusstt  hhaavvee  vvaalliidd  WWAA  SSttaattee  ddrriivveerr''ss  lliicceennssee  wwiitthh  ssaattiissffaaccttoorryy  ddrriivviinngg  rreeccoorrdd  aanndd  ccaarrrryy  mmiinniimmuumm  

aauuttoo  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee..  

••  MMuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ppaassss  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  PPaattrrooll  ccrriimmiinnaall  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  iinncclluuddiinngg  

ffiinnggeerrpprriinnttiinngg..  

  

WWOORRKKIINNGG  CCOONNDDIITTIIOONNSS::  

••  MMuusstt  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  wwoorrkk  fflleexxiibbllee  hhoouurrss  iinncclluuddiinngg  eevveenniinnggss  aanndd  wweeeekkeennddss..  

••  MMuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ttrraavveell  ttoo  mmeeeettiinnggss  aanndd  ssiitteess..  

••  AAbbllee  ttoo  pprroovviiddee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  yyoouutthh  aanndd  aadduullttss  iinn  AAggeennccyy  vvaannss..  

••  AAbbllee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aa  llaarrggee  ggrroouupp  ooff  yyoouutthh  aanndd  wwiitthhssttaanndd  iinnccrreeaasseedd  nnooiissee  lleevveellss..  

••  AAbbiilliittyy  ttoo  lliifftt  uupp  ttoo  5500  ppoouunnddss..  

••  PPhhyyssiiccaall  aaggiilliittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  ssuuppeerrvviissee  yyoouutthh  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

  
CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  &&  BBEENNEEFFIITTSS  

••  JJoobb  TTyyppee::  FFuullll--TTiimmee    

••  PPaayy::  $$1155--$$1177//hhrr  DDOOEE  

• BENEFITS:  KYFS offers excellent benefits to our staff. FT staff are eligible for: Company paid 

403b retirement, current contribution is at 5% after one year of employment; paid medical, dental, 

vision, life and LTD insurance for employees; 9 paid holidays; 2 paid floating holidays; up to 3 

weeks of vacation 1st year of employment; and up to 12 paid sick days per year. 

  

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

  

HHOOWW  TTOO  AAPPPPLLYY::    
SSuubbmmiitt  aann  eemmppllooyymmeenntt  aapppplliiccaattiioonn  oorr  rreessuummee  ttoo  ccyyoooonnmm@@kkyyffss..oorrgg,,  aappppllyy  oonn--lliinnee  oonn  oouurr  wweebbssiittee  aatt  

wwwwww..KKYYFFSS..oorrgg  ,,  aappppllyy  oonn  IInnddeeeedd..ccoomm,,  FFAAXX  225533--337733--99444411  oorr  mmaaiill::  KKYYFFSS  223322  22nndd  AAvvee  SS  ##220011,,  KKeenntt,,  

WWAA    9988003322  AAttttnn::  HHRR  
  

mailto:cyoonm@kyfs.org

