AKTION BØRNEHJÆLP SØGER TO FRIVILLIGE SKRIBENTER
Brænder du for at skabe godt indhold digitalt og på tryk, og vil du samtidig gøre en forskel? Så er du
måske en af vores nye frivillige til skriftlig kommunikation.
Aktion Børnehjælp ønsker at engagere det omkringliggende samfund i arbejdet med at skabe bedre
forhold for udsatte børn, unge og deres familier i Indien. Derfor søger vi to nye frivillige til at skrive
indhold til nyhedsbreve, medlemsblad, Facebook og web. Vi ser gerne, at du brænder for at skrive
og kan engagere din målgruppe.
Aktion Børnehjælp er en mindre dansk NGO, der siden 1965 har arbejdet for at hjælpe fattige og
udsatte børn og unge i Indien til et bedre liv. Vi har særligt fokus på børns rettigheder, uddannelse
og sundhed. Aktion Børnehjælp består af et lille sekretariat og mere end 60 engagerede og
kompetente frivillige. Du vil blive en del af vores kommunikationsudvalg, hvor vi sparrer på tværs af
tre forskellige kommunikationsgrupper. Kommunikationsgrupperne er; hjemmesiden, redaktionen
og sociale medier. Kommunikationsudvalget mødes én gang hver tredje måned, mens grupperne
selv aftaler efter tid og behov. Du vil indgå i enten redaktionsgruppen eller hjemmesidegruppen.
Din opgave
Som frivillig kommunikatør er du med til at udvikle kampagner og temaer, som du også får lov til at
producere tekst til. Fx:
• Hjemmesidetekster (herunder korte teasertekster, længere artikler og seo-optimering),
Facebookopslag, artikler til nyhedsbrev og magasin (projekter, nyheder, baggrundsstof,
portrætter ol.), foldere, brochurer/præsentationer til brug for erhvervssamarbejde mv.
Vi forventer, at du:
• Har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse eller erfaring med kommunikation.
• Har erfaring med eller interesse for udviklingsarbejde i Indien
• Er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, vi arbejder i og i dit ansvarsområde
• Er en stabil frivillig, der kan lægge minimum 5-10 timer månedligt og forpligte dig til min. et
år og gerne mere.
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.
Derefter indkalder vi til digitale samtaler. 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

