Frivillig hjemmesideansvarlig med godt kendskab til WordPress
Aktion Børnehjælp søger en frivillig og dygtig hjemmesideansvarlig, der har erfaring med WordPress og kan
afse ca. fem timer om måneden til at assistere os med teknisk know-how og opdatering af hjemmesiden.
Du skal have lyst til at sætte dig ind i vores hjemmeside www.aktionboernehjaelp.dk og opdatere siden
efter behov.
Hovedopgaven vil blive at assistere sekretariatet med at opdatere indholdet på hjemmesiden, så den hele
tiden er vedligeholdt og aktuel i forhold til Aktion Børnehjælps arbejde. Derudover skal du bidrage med
teknisk viden, når der er behov for det. Dette kan fx være opdatering eller installering af plugins.
Du har:
- Flere års erfaring med WordPress (gerne både back og front office).
- Kendskab til e-commerce og relevante værktøjer hertil. Vi anvender i øjeblikket WooCommerce,
men på længere sigt skal vi muligvis overgå til et andet setup, hvorfor du gerne må have viden om
de forskellige muligheder.
- Evnen til at kommunikere klart om funktioner og er dygtig til at formidle din viden til andre.
Du er:
- Ansvarlig for opgaverne og resultatorienteret
- Systematisk og med sans for detaljer
- Villig til at lægge ca. fem timer om måneden fordelt på mindre opgaver + 3 timer til kvartalsligt
kommunikationsmøde
Aktion Børnehjælp er primært drevet af frivillige, uden hvem vi ikke kan støtte børn og unge i Indien. De
frivillige er en blanding af ældre og unge, og på sekretariatet sidder vi tre-fem stykker til daglig. Du kommer
både til at samarbejde med sekretariatet og vores frivillige kommunikationsudvalg om driftsopgaver såvel
som udvikling af hjemmesiden.
I starten vil det være en fordel, at du kan komme forbi sekretariatet og sidde, men på længere sigt kan du
sidde hjemmefra, og du kan lægge timerne, som det passer dig. Du vil primært komme til at referere til den
kommunikationsansvarlige på sekretariatet.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du skal sende sammen med dit CV til anjanielsen@aktionb.dk.
Er du nysgerrig, så kontakt os gerne med dine spørgsmål på telefon 35850315 eller på ovenstående mail.
Vi holder samtaler løbende.
Aktion Børnehjælp samarbejder med en række lokale indiske organisationer om at give nogle af Indiens
mange sårbare og udsatte børn, unge og voksne muligheder for at få mere indflydelse på deres fremtid.
Vores indsatser falder inden for uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.

