
9 TIPS TIL GODE JOBOPSLAG
Tip 1) Væk den frivilliges opmærksomhed
Brug en fængende overskrift (evt. formuleret som et 
spørgsmål). Fx.: “Har du lyst til at være chauffør og 
køre én af vores busser 2 timer hver tirsdag?”

Tip 2) Start med det vigtigste
Informer tydeligt om, hvis opgaven ligger på et fast 
tidspunkt, eller der er specifikke krav til fx kørekort.

Tip 3) Skab overblik
Gør det nemt for læseren at overskue opslaget fx 
med underoverskrifter, og hold opslaget kort og 
præcist.

Tip 4) Husk målgruppen
Mennesker tiltrækkes af forskellige ting, så man skal 
ikke kommunikere på samme måde til alle menne-
sker. Overvej, hvem der er jeres primære målgruppe 
og kommuniker direkte til dem gennem opslaget.

Tip 5) Den konkrete opgave
Hvad består opgaven helt konkret af? Tag fx ud-
gangspunkt i hvad I helt konkret har brug for. Søger 
I frivillige for et plejehjem, så skriv, hvad de frivillige 
reelt skal lave; fx hjælpe i café, være besøgsven hos 
bilglad mand, spille musik til sangaften eller lign.

Tip 6) Skab billeder hos læseren
Giv den frivillige billeder på nethinden ved at fortælle 
levende om de givende oplevelser i opgaven og tale 
til læserens følelser.

Tip 7) Fokuser på den frivillige
Helt simpelt: Hvad får man ud af det? I stedet for at 
fokusere på, hvad I mangler hjælp til, så fokuser på, 
hvad den frivillige får ud af at arbejde med på jeres 
sag. Fx at gøre en forskel, at møde nye mennesker 
osv.

Tip 8) Fortæl hvad I brænder for
Fortæl helt kort om jeres organisation: Hvad er det, I 
brænder for? Hvad gør lige netop jeres sag speciel og 
væsentlig?

Tip 9) Husk arbejdsmiljø og fysiske forhold
Giv et billede af, om det er muligt for mennesker 
med handicap eller funktionsnedsættelse at søge job 
hos jer. På vores sider om inklusion af mennesker 
med handicap, funktionsnedsættelse eller kronisk 
sygdom kan du finde gode råd og guides til at åbne 
din forening op.

GOD FORNØJELSE!
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