Kommunikationsansvarlig til børnerettighedsprojekt i Indien
Brænder du for kommunikation og udviklingsarbejde, og banker dit hjerte lidt ekstra for udsatte
børn? Så er det det lige dig vi søger.
Vi søger en kommunikationsfrivillig til vores projektgruppe for projektet Sammenhold om børns
rettigheder (læs mere her). Du får det koordinerende ansvar for at sikre løbende formidling af
projektet til vores eksterne medier lige fra facebook opslag til nyhedsbrev og artikler. Du vil arbejde
tæt sammen med de andre frivillige i projektgruppen i forhold til sparring og samarbejde om
opgaver.
Projektets formål er at sikre børns rettigheder med særligt fokus på at eliminere børneægteskaber,
børnearbejde og misbrug i 10 landsbyer i delstaten Tamil Nadu. Projektet startede i december 2018
og løber frem til november 2022.
Projektgruppen har ansvar for at monitorere projektet og løbende sikre at vores samarbejdspartner i
Indien er klædt på til at implementere projektet og imødekomme uforudsete problematikker. Vores
indiske partner sender opdateringer og personlige beretninger fra projektet og du vil få ansvar for at
formidle disse i Danmark.
Vi forventer
➢ At du har erfaring med kommunikation og formidling til forskellige målgrupper
➢ At du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, vi arbejder i
➢ At du er en stabil frivillig, der kan lægge 10 timer månedligt i projektgruppen
➢ At du har lyst til at være med resten af projektperioden (2½ år)
➢ At du skriver flydende dansk
➢ At du har gode engelskkundskaber, da al materiale fra Indien er på engelsk
Det er en fordel hvis du har interesse for billedbehandling og infografik.
Du behøver ikke at være ekspert på området, men du skal være villig til at sætte dig godt ind i dit
ansvarsområde. Du vil få mulighed for at opbygge dine kompetencer på området gennem kurser og
sparring med Aktion Børnehjælps programleder og i det hele taget få en god forståelse for
udviklingsarbejde og samarbejdet med en indisk NGO.
Projektgruppen holder til i København og mødes ca. 1 gang månedligt efter behov. Derudover
mødes alle projektfrivillige i Aktion Børnehjælp ca. hver anden måned til erfaringsudveksling og
workshops.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at være med eller høre nærmere, så skriv til anjanielsen@aktionb.dk.
Vedhæft dit CV og lidt tekst om dig selv, hvor du beskriver din motivation for at blive frivillig. Vi
indkalder løbende til samtaler.

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 indenfor uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.
Vi håber på og glæder os til at høre fra dig!
Du kan læse mere om os på www.aktionbornehjaelp.dk eller
www.facebook.com/AktionBoernehjaelp

