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Lav en god aftale og hold den 

Beskriv det frivillige virke 
Søgning på Internettet er ikke forbundet med den store tålmodighed. 
Et opslag skal være konkret og hurtigt give indtryk af hvad der skal løses. 
Et opslag skal inspirere. 
Fokuser på den nye frivilliges behov og sæt ord på hvad det er den frivillige får ud af at melde sig. 
Sørg for at ramme opgaven ind med tidsforbrug, gerne dato/klokkeslæt, og sørg for at det holder. 
Fortæl hvorfor jeres sag er vigtig, hvad er det i flytter for andre og hvilken betydning har jeres 
engagement. 
Se på beskrivelsen og tænkt tanken om du selv ville, hvis du kunne og havde tid til det. 

Placering af opslaget 
Frivilligcenteret anbefaler at der tages afsæt i den skabelon der er nederst. Placer opgaven på 
fcmf.dk/frivilligjob og placer en kort beskrivelse på Facebook i udvalgte grupper/sider,  med link til 
den fulde beskrivelse i på fcmf.dk/frivilligjob 
Fcmf.dk/frivilligjob er GRATIS for foreninger, når de søger frivillige1. 

Hvorfor fcmf.dk/frivilligjob 
Frivilligjob Mariagerfjord drives i samarbejde med frivilligjob.dk, hvorfor opslag vises både på 
Frivilligjob Mariagerfjord og på frivilligjob.dk. Ved nogle opgaver er bopæl ikke så vigtig. 
Det er gratis for foreninger og andre nonprofits at annoncere på Frivilligjob Mariagerfjord.  
For offentlige institutioner er der brugerbetaling til frivilligjob.dk. 
 
Hvert år klikker mere end 1 million ind på frivilligjob.dk. 
Der er adgang til statistik, således interesse omkring opslaget fra selvvalgt dato kan følges: 
 Dage, annoncen har været aktiv 
 Hits, antal gange annoncen har været vist 
 Pr. dag, antal visninger i gennemsnit pr. dag 
 Agenter, antal gange annoncen har figureret i match breve til jobsøgende 

 
www.facebook.com 
Kopier titel + kort beskrivelse på Facebook, og link til fulde beskrivelse i Frivilligjob.dk 

Modtagelse af henvendelser 
Tag godt imod interesserede, og lyt til hvad de ser i virket. 
Skab en ramme de kan arbejde i. Gå om nødvendig på kompromis med fulde ønske til opgaven. 
Overhold aftalen! 

Det kan du ikke 
Er der opgaver foreningens medlemmer ikke selv gider udføre, så kan du godt regne med at andre 
heller ikke gør det. 
 

                                                 
1 Er det lønnet arbejde anbefaler Frivilligcentret at bruge www.ngojob.dk  
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Vejledningen 

Titel 
Max 75 tegn2  – en linje på Facebook 

Beskriv kort hvad det er du søger. En beskrivelse der sætter lyd på opgaven, og skaber interesse. 
 

Eks. Frivillig i moderigtig og spændende genbrugsbutik 
Klubleder med hjertet i børnehøjde 

Kort beskrivelse/appetitvækker 
Max 225 tegn – tre linjer på Facebook 

Den korte beskrivelse der forklarer opgave, ramme og tidsforbrug overordnet. 
Skriv først den fulde beskrivelse. Så er det lettere at korte ned 
 

Eks. Tør du tage udfordringen og sætte præg på en moderigtig genbrugsbutik? 
Alder ingen betydning. Tid 2 timer hver 2. uge efter dit ønske og aftale. 
Godt sammenhold og mulighed for at skabe læring mod kommende job. 

Annoncetekst, den fulde beskrivelse 
Min. 500 tegn 

 Beskriv opgaven 
o At gøre en forskel af betydning for andre 
o At lære om sig selv og andre, blive en del af et fællesskab og skabe netværk 
o At kunne skrive noget på CV’et, som studerende, nydansker eller blot jobsøgende 

 Hvem kan løse opgaven 
o Nydanskere, med mulighed for at udbygge sit netværk, lære dansk og dansk kultur 
o Handicappede, med beskrivelse af fysisk adgang 
o Unge på vej i job gennem studie, hvor der gives noget til CV’et 
o Ældre med mulighed for socialt samvær og hygge i dagligdagen. 

 Tilbud til dig som frivillig, 3-5 pinde 
o Referenceperson i opgaven 
o Sparring og læring i opgaven, der kan bruges i jobsøgning 
o Socialt samvær, drikke, mad under virket 
o Andre goder stillet til rådighed som frivillig 

 Dag/tidsramme etc. for det frivillige virke 
o Beskriv så præcis en tidsramme som muligt, og overhold den. 

 Forventninger til dig som frivillig, 3-5 pinde 
o En aftale er en aftale, men det er tilladt at melde fra 
o Der meldes afbud, såfremt aftaler ikke kan overholdes 
o Du kan håndtere det sociale samvær der møder dig 
o Du har erfaring/viden med/om…… 

 Foreningen. 
o Formål 
o Bestyrelse/ledelse 
o Kort om aktiviteter 
o Kort om andre frivillige 
o Hjemmeside 
o Sociale medier 

Obs: Det er ikke tilladt at skrive telefonnummer eller mailadresse i annonceteksten 

                                                 
2 Mærk teksten op. Klik på ord i nederste venstre hjørne i Word, og du får optælling af det markerede. 



 

  

9. august 2019 www.fcmf.dk    facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 4:4 
        
 
 

Opslaget 

Titel 
Max. 75 tegn 

 

Det frivillige virke kort /appetitvækker 
Max. 225 tegn 

 

Beskrivelse af opgaven 
Min. 500 tegn 

Opgaven 
 
Hvem kan løse opgaven 
 
Tilbud til dig som frivillig 
 
Tidsramme 
 
Forventninger 
 
Foreningen 
  

Kategori ‐ opgavetype  Kategori ‐ arbejdsområde 
Vælg max. 3 Vælg max. 3 
 

Opgavens varighed 
Vælg mellem 

 Længere forløb 

 Tidsbegrænset 

 Event 

Arbejdssted 
Vælg mellem  

 Fast adresse 

 En/flere kommuner 

 Virtuel volunteering 

 Udlandet 

 
Aktivering  
Vælg periode, jobbet skal være synligt på frivilligjob.dk   
dag.mdr.år – dag.mdr.år 


