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1. Vejledning: Første gang du bruger Frivilligjob.dk 

Brug denne vejledning, hvis du ikke allerede har et brugernavn og en adgangskode til Frivilligjob.dk. Som led i 

processen skal du oprette dit første frivilligjob-opslag. Derfor anbefaler vi, at du har skrevet et opslag på forhånd.  

1. Åbn din webbrowser og indtast adressen https://frivilligjob.dk 

2. Klik på LOG IND i øverste, højre hjørne af skærmbilledet 

 

 

3. Klik på OPRET OPSLAG VIA TAST-SELV  

 

4. Udfyld felterne BRUGERNAVN, KONTAKTPERSON, E-MAIL, TELEFON og ORGANISATION 

 

https://frivilligjob.dk/
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a. Hvis din organisation ikke er på listen over organisationer, skal du klikke på MIN ORGANISATION ER 

IKKE PÅ LISTEN og derefter udfylde felterne med din organisations oplysninger 

5. Klik på NÆSTE  

 

6. Opret det første frivilligjob-opslag: Udfyld felterne med OVERSKRIFT, KORT BESKRIVELSE og ANNONCETEKST.  

 

7. Angiv derefter KATEGORIER, OPGAVENS VARIGHED, ARBEJDSSTED og periode for AKTIVERING  

 

8. Sæt flueben ud for samtykkeerklæringen og afslut med at klikke på GEM 

 

Når du klikker på GEM, sendes de indtastede oplysninger til Frivilligjob.dk, der kvalitetssikrer oplysningerne og 

opslaget.  

Derefter sender Frivilligjob.dk en e-mail til den mailadresse, du angav i punkt 4. Denne e-mail er vigtig, da den 

indeholder adgangskoden til din/jeres brugerkonto. Koden skal bruges første gang der logges ind på brugerkontoen 

på Frivilligjob.dk. Derefter kan man selv ændre adgangskoden til det, man ønsker.  



Udarbejdet af Frivilligcenter Hillerød, februar 2020  Side 3 af 3 

 

2. Vejledning: Når du har en eksisterende brugerkonto 

1. Åbn din webbrowser og indtast adressen https://frivilligjob.dk 

2. Klik på LOG IND i øverste, højre hjørne af skærmbilledet 

3. Indtast BRUGERNAVN og KODEORD 

4. Fra frivilligjob.dk-administrationsmodulet kan man oprette nye frivilligjobs, redigere eller forny eksisterende 

jobs og se ansøgninger fra potentielle frivillige 

 

3. Hjælp og support 

Se evt. om dit spørgsmål er besvaret på Frivilligjob.dk’s hjemmeside: https://frivilligjob.dk/sporgsmal-og-svar.html 

Hjælp til at oprette brugerkonto og opslag  Teknisk support  
Kontakt Frivilligcenter Hillerød  Kontakt Frivilligjob.dk 
E-mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk  E-mail: info@frivilligjob.dk 
Telefon: 48 24 19 07   Telefon: 31 68 56 87 
Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 10.00-16.00 Telefonen er åben onsdag og fredag kl. 9.00-14.00 
 

4. Tips og gode råd 

Guide til gode opslag: https://frivilligjob.dk/guide-til-gode-opslag-ny.html 

Inklusion af mennesker med handicap, funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom: 

https://frivilligjob.dk/handicap.html 

Åben op for internationale frivillig: https://frivilligjob.dk/internationale-som-frivillige-i-danmark.html  
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