15. marts 2021

Stillingsopslag: PR, Kampagne & Eventmager, frivillig
Vil du være med til at videreudvikle Danish Muslim Aid´s (DM-Aid) eksterne og interne
kommunikation både online og offline? Har du mod på at finde på fede fundraising- og
informationskampagner til forskellige digitale platforme og prøve kræfter
med direct email marketing? Har du gode formuleringsevner, øje for det gode billede og
skarp til at finde på et fængende slogan? Har du nogen teknisk flair, grafiske evner, og en god
portion interesse for nødhjælp og udvikling? Så er du måske vores nye frivillige PR, Kampagne
& Eventmager.
Vi søger fire frivillige PR, Kampagne & Eventmagere, der brænder for at kommunikere
og fundraise på vores digitale platforme – herunder især Facebook, Instagram og hjemmeside
og via nyhedsbreve og direct email marketing målrettet vores donorer. Vil du være del af en
stadig voksende organisation med store ambitioner om at gøre en positiv forskel for verdens
fattigste?
STILLINGEN INDEBÆRER:
•
•
•
•
•
•
•

Brainstorme på kampagne- og eventideer, både online og offline
Give feedback på kampagne- og eventplaner
Udarbejde enkelte kampagneopslag, grafisk eller copy-writing
Mulighed for at stå for egne kampagner og events
Skrive artikler og nyhedsbreve
Udarbejde direct markedsføringstiltag
Deltage i ugentlige eller månedlige online sessions med andre kampagne &
eventmagere og kommunikationsmedarbejderen

VI FORVENTER, AT DU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har interesse for PR, kampagne og eventarbejde
Gerne erfaring med kommunikation, PR, markedsføring, kampagne og events
Gerne grafisk erfaring fra photoshop, illustrator, InDesign, canva eller lign.
Kan videoredigere / og eller optage video’er
God til at formulere sig mundtligt og skriftligt
Pålidelig og pligtopfyldende
Engageret i nødhjælps-og udviklingsarbejde og ser meningen med at gøre en forskel
for andre
Er kreativ og initiativtager
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VI TILBYDER:
•

En mulighed for at afprøve alle dine kreative talenter

•

At du får udviklet nye kompetencer

•
•
•

At du får ansvar og bliver taget alvorligt
At du bliver en vigtig del af beslutningerne
Et hyggeligt fællesskab med en masse ildsjæle

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. DM-Aid er
en uafhængig, non-politisk organisation, og samarbejder med andre nødhjælps- og
udviklingsorganisationer i Danmark og lokalt ude i verden. Der er seks ansatte på kontoret på
Nørrebro, og lokalgrupper i København, Odense, Vejle, 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 på mindst 4 timer ugentligt, som forventes at ligges både online derhjemmefra
og i møder, som kan være både online og fysiske, ifølge COVID-19 restriktioner. Du placeres
organisatorisk i DM-Aid’s Kommunikations-, Event- og Fundraising Udvalg (KEFU) og referer
til én af de to frivillige udvalgsledere. Hvis du vil vide mere om frivillig stillingen, er du
velkommen til at kontakte Program Koordinator, Peter Fromberg, på e-mail:
peter.fromberg@dmaid.dk.

ANSØGNINGSFRIST
En motiveret ansøgning vedlagt CV sendes til peter.fromberg@dmaid.dk. Samtaler afholdes
med alle ansøgere som findes egnede og relevante for frivillig stillingen, og indtil der er fundet
fire nye frivillige PR, Kampagne & Eventmagere.
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