
    

Skabelon til jobopslag 

Herunder kan du se, hvilke punkter du skal udfylde, når du opretter et frivilligjob-opslag på frivilligjob.dk. 

Når du vil oprette et frivilligjob, anbefaler vi, at du laver en kladde i et tekstdokument først. Herfra kan du kopiere 

teksten ind i formularen på frivilligjob.dk. Derved risikerer du ikke at miste alle oplysninger, du indtaster, hvis noget 

skulle gå galt undervejs. Det giver dig også mulighed for at dele din kladde med andre.  

 

• Overskrift (maks. 80 tegn) 
 

• Kort beskrivelse/”appetitvækker” (maks. 250 tegn) 
 

• Annoncetekst (det er ikke tilladt at skrive telefonnummer og mailadresse i annonceteksten) 
 

• Opgavetype – vælg max. 3 

o Bestyrelse, udvikling og strategi 

o Besøgsven og plejecentre 

o Bæredygtighed og genbrug 

o Café og værested 

o Events og indsamling 

o Flygtninge og integration 

o Frivilligt arbejde i udlandet 

o Førstehjælp og samaritter 

o Jul og nytår  

o Kommunikation og IT 

o Ledelse af aktiviteter 

o Lektiehjælp og børneklubber 

o Mentor eller voksenven 

o Praktisk arbejde 

o Rådgivning og selvhjælp 

o Træning og idræt 

o Økonomi og fundraising 

o Andet 
 

• Arbejdsområde – vælg max. 3 

o Børne- og ungdomsarbejde 

o Humanitært arbejde 

o Kirke og religion  

o Kulturelt arbejde  

o Natur og miljø  

o Politisk arbejde 

o Socialt arbejde og udsatte 

o Sport og idræt  

o Sundhed og sygdom 

 

• Opgavens varighed – vælg kun 1 

o Længerevarende 

o Tidsbegrænset – indsæt datoer 

o Event 
 

• Event (dette skal kun udfyldes, hvis du vælger ”Event” under punktet ”Opgavens varighed”) 

o Debat og medborgerskab 

o Historiske events 

o Idræts- og sportsevent 

o Kulturelle events 

o Musikfestivaler og koncerter 

o Øvrige 

 

o Afkrydsningsfelt: Kryds af, hvis frivilligjob.dk må sende opslaget til personer, der har vist interesse 

for denne type events (kun muligt i kommuner, hvor der er et eventkorps). 
 

• Arbejdssted 

o Fast arbejdsadresse 

Har jobbet ikke en fast adresse, så nøjes med at angive postnummer og by. Du bør ikke angive en 

privatpersons adresse (fx en formands), kun angive steder, man fysisk kan møde op og kun angive én 

arbejdsadresse pr. kommune 

o Virtual volunteering  

o Frivilligt arbejde i udlandet 

https://frivilligjob.dk/


 

• Aktivering 

o Vælg periode, jobbet skal være synligt på frivilligjob.dk (angiv datoer) 
 

• Vi beder om dit samtykke til, at vi anvender disse data på frivilligjob.dk og de sites, vi samarbejder med. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at slette opslaget eller kontakte frivilligjob.dk med 

henblik på at få dit opslag slettet. 

o Afkrydsningsfelt: Jeg giver hermed mit samtykke til, at frivilligjob.dk anvender de informationer, jeg 

her har indtastet (organisationens / aktivitetens adresse, telefonnummer og mailadresse). 

Adresseoplysninger bliver vist alle steder, hvor jobopslaget vises, herunder på frivilligjob.dks 

samarbejdssites. E-mail og telefonnummer bliver vist for personer, der søger frivilligjobbet, efter 

ansøgning, ligesom de vises på enkelte af frivilligjob.dks samarbejdssites. 

 

 

Tips til det gode jobopslag: 

• Fokuser på de frivilliges behov og ønsker (sælg ”varen”) 

• Besvar de grundlæggende spørgsmål og formuler forventninger 

• Det vigtigste først – og brug underoverskrifter 

• Skab ”billeder” hos læseren (fortæl de gode historier – tal ind til motivationen) 

• Vis, hvad I brænder for - engagement smitter 

Husk også: Hvad skal man lave? Hvor meget tid skal man bruge – og hvornår? Hvilken forskel gør man som frivillig 

hos jer? Kræver jobbet bestemte kompetencer? Hvad får man ud af det som frivillig? 

 

Frivilligjob.dk og Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH) anbefaler, at man 

overvejer og evt. beskriver disse opmærksomhedspunkter i annonceteksten: 

• Fysiske forhold i frivilligjobbet 

o Adgangen til offentlige transportmuligheder 

o Handicapfaciliteter til rådighed der, hvor det frivillige arbejde skal foregå (fx handicaptoilet, elevator, 

brede døre, ramper) 

o Om lokationen for det frivillige arbejde er konstant eller skiftende 

o Om aktiviteten foregår primært indendørs eller udendørs (beskriv gerne terræn og underlag) 

o Om det frivillige arbejde primært er praktisk arbejde 

• Arbejdsmiljø i frivilligjobbet 

o Antal mennesker man som frivillig skal forholde sig til i løbet af frivilligjobbet 

o Om man møder de samme frivillige hver gang eller ej 

o Mulighed for ekstra støtte i opstarten af det frivillige arbejde (fx at man selv kan tage støtteperson 

med, eller organisationen kan tilbyde en mentor i starten) 

o Mulighed for at have sin handicaphjælper med 

o Om det frivillige arbejde primært er baseret på interaktion mellem mennesker (fx rådgivning, 

samtale eller mentorforløb) 

o Om mødetider er faste eller fleksible  


