Stillingsopslag: Erhvervssponsor Koordinator, praktikant
Vil du være med til at videreudvikle Danish Muslim Aid´s (DM-Aid) koncept for
virksomhedssponsorater? Har du mod på at opsøge nye virksomheder og fortælle dem om
vores sponsorater til fordel for velgørenhed? Har du evt. et godt netværk af virksomheder
eller kontakter fra tidligere jobs?
Har du gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, og en god portion interesse
for nødhjælp og udvikling? Så er du måske vores næste Erhvervssponsor Koordinator
Praktikant.
Vi søger en person, der brænder for at fundraise hos virksomheder og motivere dem til at
styrke deres ’Corporate Social Responsibility’ gennem DM-Aid, samt opbygge vores
Erhvervsklub med et bredere netværk af virksomheder og tilbyde de mange fordele som
DM-Aid tilbyder.
Vil du være del af en voksende organisation med store ambitioner om at gøre en positiv
forskel for verdens fattigste?
STILLINGEN INDEBÆRER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opsøgende salgsarbejde hos virksomheder af velgørende sponsorater
Udvikling af sponsoratkoncepter, inkl. sponsorevents
Udarbejde kontrakter og opfølgning på indhold
Føre statistik over erhvervssponsorer
Sikre virksomheder reklame på DM-Aid’s platforme jv deres kontrakt
Sparring og input til kampagner for at tiltrække nye virksomhedssponsorer
Ansvarlig for DM-Aid’s Erhvervssponsorklub
Sammenarbejde med frivillige i DM-Aid’s Kommunikations- og Fundraising Udvalg
(KFU)

VI FORVENTER, AT DU:
•
•
•
•
•
•
•

Har interesse for salgsarbejde hos virksomheder af velgørende sponsorater
Ikke giver op i første omgang overfor et manglende svar
Er skarp til at formulere sig både mundtligt og skriftligt på dansk
Tænker kreativt ift. konceptudvikling
Kan koordinere og planlægge sponsorevents
Er pålidelig og pligtopfyldende
Kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
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•

Er engageret i nødhjælps-og udviklingsarbejde og ser meningen med at gøre en
forskel for andre

VI TILBYDER:
•
•
•
•
•
•

En praktikstilling på mindst 25 timer ugentligt i en dynamisk og voksende
professionel organisation
Et meningsfyldt arbejde, hvor du er med til at gøre en forskel for
fattige mennesker og deres familier rundt omkring i verden
Både faste og varierende arbejdsopgaver med stor grad af medindflydelse
Udvikling af faglige og personlige kompetencer
Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone
Fleksible arbejdstider

OM DM-AID
Danish Muslim Aid (DM-Aid) er den største nødhjælps- og udviklingsorganisation i Danmark
stiftet af danske muslimer. DM-Aid blev etableret i 2005 og indsamler midler til fattige og
trængende medmennesker i 12 samarbejdslande i Afrika, Asien og Mellemøsten, og har
også sociale programmer i Danmark. DM-Aid er en uafhængig, non-politisk organisation, og
samarbejder med andre nødhjælps- og udviklingsorganisationer i Danmark og lokalt ude i
verden. Der er syv ansatte på kontoret i København, og lokalgrupper i København, Aarhus og
Aalborg med mere end 100 frivillige. DM-Aid er godkendt som nødhjælps- og
udviklingsorganisation af både politi- og skattemyndigheder og er medlem af
Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO, CISU, Globalt Fokus og Netværk
for Religion og Udvikling.

YDERLIGERE INFORMATION
Stillingen er til besættelse hurtigst og er en ulønnet praktikstilling på mindst fire uger med
mindst 25 timer ugentligt, inkl. frokost (eller det antal måneder og timer som dit jobcenter
eller uddannelsessted kræver). Stillingen er placeret på vores kontor i København. Hvis du vil
vide mere, er du velkommen til at kontakte os på info@dmaid.dk.
ANSØGNINGSFRIST
En motiveret ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser, udtalelser mv. sendes til
info@dmaid.dk. Samtaler afholdes løbende med egnede og relevante ansøgere for
praktikstillingen.
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