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Stillingsopslag: National Projektleder, frivillig 
 

Vil du være del af Danish Muslim Aid´s (DM-Aid) nationale arbejde? Vil du hjælpe til med at 

udvikle, monitorere og evaluere vores sociale projekter i Danmark? Har du social erfaring og 

kendskab til projektarbejde, og brænder du for bæredygtig- og hjælp til selvhjælp projekter? 

Kan du yde råd og sparring og kan du motivere andre frivillige projektledere, og er du god til 

skriftlig dansk? Så er du måske en af vores nye frivillige nationale projektledere! 

 

Vi søger frivillige nationale projektledere, der brænder for social udvikling i Danmark, og som 

har lyst til at tage aktivt del i en både praktisk og strategisk udvikling af vores nationale arbejde 

i en stadig voksende organisation med store ambitioner om at gøre en positiv forskel for 

Danmark fattigste og mest udsatte medmennesker.   

 

STILLINGEN INDEBÆRER: 

• Udvikling af projektansøgninger til institutionel fundraising som skal indsendes til 

fonde og puljer   

• Udvikling af projektansøgninger til fundraising, som skal indstilles til bestyrelsens 

godkendelse fire gange årligt.  

• Indgåelse af partnerskaber med andre danske foreninger eller interessenter. 

• Projektledelse på godkendte og bevilgede projekter.  

• Ansvar for frivillige i den projektgruppe som tilknyttes hvert projekt.  

• Sparring med frivilligleder for Nationalt Udvalg (NU) på projektudvikling- og 

implementering. 

• Deltagelse i månedlige koordinerings- og udviklingsmøder i NU. 

• Gennemførsel af kvalificerende workshops for frivillige. 

• Deltagelse i strategiske opgaver som beskrevet i DM-Aid’s 5-årige strategi, under 

ledelse af frivilligleder for NU. 

 

VI FORVENTER, AT DU:  

• Har erfaring med eller stor interesse for socialt arbejde (krav)  

• Har mindst 1 års erfaring med projektudvikling og projektledelse igennem 

professionelt eller frivillig arbejde (krav) 

• Har erfaring med hele projektcyklus (foretrukket) 

• Har erfaring med projekt afrapportering fra danske bevillingsdonorer (foretrukket) 
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• Pålidelig og pligtopfyldende (krav) 

 

VI TILBYDER: 

• En mulighed for at gøre en positiv forskel i Danmark     

• 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, udover også 

at tage et socialt ansvar 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 seks ansatte på kontoret i København, 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 fire timer ugentligt, som forventes at ligges både online hjemmefra, til 

møder og projektlokationer. Du placeres organisatorisk i NU, hvor du referer til frivilliglederen 

for udvalget. Hvis du vil vide mere om frivillig stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Donor- og Frivilligservice Koordinator, Maki Salihu, på e-mail: maki.salihu@dmaid.dk. 

 

ANSØGNINGSFRIST 

En motiveret ansøgning vedlagt CV sendes til maki.salihu@dmaid.dk. Samtaler afholdes 

løbende indtil der er fundet de nye projektledere, der er behov for. 
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