Redaktør til magasin og nyhedsbrev
Er du god til at have det store overblik, tilpasse nyhedsstof til bestemte målgrupper og har lyst til at være
med til at udvikle Aktion Børnehjælps skriftlige medier? Vi søger en frivillig redaktør til vores månedlige enyhedsbrev og halvårlige magasin.
Aktion Børnehjælp samarbejder med en række lokale indiske organisationer om at give nogle af Indiens
mange sårbare og udsatte børn og unge muligheder for en bedre fremtid. Som redaktør bidrager du til
udbredelsen af vores arbejde; og er med til at sikre, at vi kan gøre en endnu større forskel.
Som frivillig redaktør får du ansvar for:
• At lægge linjen for indholdet af vores nyhedsbrev og magasin
• At styre det redaktionelle indhold, herunder planlægning, koordinering og strukturering
• Ideudvikle tematikker og vinkler i samarbejde med vores kommunikationsansvarlige og skribenter
Vi forventer af dig, at du:
• Er en erfaren redaktør
• Har erfaring med MailChimp
• Tager ansvar for dine opgaver og overholder deadlines
• Kan lide at samarbejde med frivillige og koordinere på tværs af vores frivilliggrupper
• Kan være frivillig i mindst 1 år og gerne længere
• Kan lægge 5-10 timer om måneden, og lidt mere op til udgivelsen af magasinet 2 gange årligt.
Som frivillig redaktør har du mulighed for at forme Aktion Børnehjælps nyhedsbrev og magasin og sikre en
professionel formidling af vores arbejde. Du får stort ansvar og medbestemmelse over opgaverne. Arbejdet
vil foregå i samarbejde med medarbejdere i Aktions Børnehjælps sekretariat i København, samt
organisationens kommunikationsfrivillige. Som redaktør vil du også blive tilknyttet vores
kommunikationsudvalg.
Vi afholder kvartalsvise møder på vores kontor i København, derudover vil arbejdet kunne foregå
hjemmefra. Nyhedsbrevet udkommer månedligt. Størstedelen af arbejdet vil ligge omkring udgivelsen i
starten af hver måned. Arbejdet med magasinet er koncentreret 2 gange årligt, forår og efterår. Som
udgangspunkt følger produktionen et årshjul, så du kan planlægge og tilrettelægge opgaverne, så det
passer med dit fritidsliv og arbejde. Du kan se tidligere udgivelser af medlemsbladet her og artikler fra
nyhedsbrevet her.
Ansøgning:
Send os 10-15 linjers motiveret ansøgning samt CV til mathildenielsen@aktionb.dk. Vi behandler løbende
ansøgningerne og forventer at holde samtaler ultimo august – primo september. Skriv ”Ansøgning
redaktør” i emnefeltet.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning

