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HVAD SØGER VI
Er du nysgerrig af natur? Brænder du for at gøre en forskel med projektledelse?
FANT er en mindre frivillig organisation, som har ambitioner om at hjælpe de mest udsatte i Afrika i sportens ånd. Vil
du trives i et ungt team med engagerede kolleger, der finder værdi i at arbejde sammen?
Så er du måske vores nye projektassistent.
Vi har de seneste 8 år arbejdet i Sierra Leone, men vil nu også gerne etablere en stærk frivillig organisation i
Danmark, som har national indflydelse, der kan tillade os at søge flere midler og skabe flere projekter indlands.
Vi er et nyt frivilligt team, der er ved at blive dannet for at skabe endnu større fokus i Danmark ved hjælp af vores
digitale initiativer samt planlægge og afholde events for at øge tilstedeværelsen og opmærksomheden af vores
arbejde i Sierra Leone.

OM STILLINGEN
Som vores nye frivillige projektassistent indgår du i vores lille marketingsteam af 4 mennesker, som besidder
forskellige kompetencer i alt fra digitale medier til projektledelse og meget mere.
FANT har behov for to frivillige projektassistenter med kompetencer indenfor udvikling og eksekvering af diverse
projekter og kampagner. Hos FANT udarbejder vi, i fællesskab med resten af de frivillige, kampagner og initiativer
til at rejse donationer og midler, så vi kan hjælpe og fokusere på vores spændende projekter i Sierra Leone.
Du vil blive medansvarlig for at udvikle, planlægge og afholde de forskellige projekter samt være bindeleddet
mellem vores sponsorer, de daglige ansvarlige hos FANT og ikke mindst vores marketingsteam. Derudover deltager
du i udviklingen og eksekveringen af vores øvrige marketingkampagner og aktiviteter i samarbejde med dine
frivillige kollegaer.
Vi forventer, at du kan ligge 4-5 timer af om ugen (hjemmefra eller på vores frivillige-kontor). Vi mødes i
frivilliggruppen én gang hver anden uge for at opdatere hinanden samt sparre med hinanden på tværs
af kampagner og nye initiativer. I dag er vi 4 frivillige, men forventer at være 6 frivillige, som skal arbejde med at
udvikle FANTs identitet, projektlede kampagner samt styrke FANTs tilstedeværelse i Danmark.
Der vil være mulighed for at besøge FANTs projekter i Afrika og dermed opleve med egne øjne den store udvikling
vi skaber i landet gennem sporten.

DINE VIGTIGSTE ANSVARSOMRÅDER
Projektstyring af events og projekter, der skal hjælpe os med at finde de fornødige midler til vores projekter i Afrika
Udvikling og eksekvering af marketingkampagner i forbindelse med events, arrangementer og øvrige aktiviteter
Udvikling og forbedring af eventkoncepter i samarbejde med de andre frivillige
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er en dygtig og struktureret projektassistent, som har godt styr på alle elementer i dine events og kampagner
har god kvalitetssans og forstår værdien af høj kvalitet i såvel koncepter og ideer som eksekvering
er samarbejdsorienteret og god til at skabe relationer i og udenfor FANT
er selvkørende, initiativrig og har ambitioner om at gøre en forskel inden for dit felt
er kreativ og i stand til at bidrage til udvikling af området
er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
medbringer godt humør og bidrager positivt til stemningen i FANT

OM FANT
FANT – Football For A New Tomorrow er en humanitær organisation, der gennem oprettelse og drift af
idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge. Vi har
en stærk bestyrelse med dygtige profiler og har et portefølje af en masse fede kampagner, som vi er utrolig stolte af
at være gået viralt.
FANT er med til at:

Organisere børn og unge i sunde fællesskaber
Opdrage børn og unge i demokratisk tankegang samt at udvikle rollemodeller i lokalsamfundet
Forbedre kvinders muligheder for lige deltagelse i det demokratiske samfund
Skabe kulturudveksling mellem Sierra Leone og Danmark
Skabe fodboldklubber som er mere end blot sportsklubber, ved at tage socialt ansvar i lokalområderne.
Oplyse om Afrika og udviklingsdilemmaer i Danmark, og herigennem forsøge at skabe større forståelse for
forskellighed samt udbrede vigtigheden for at arbejde med udviklingsarbejde
Organisationen blev stiftet i 2012 af Cecilie Hauerberg og Erik Rasmussen i forbindelse med
projektet “Football For Unity” som på daværende tidspunkt havde Hummel og DGI som samarbejdspartnere.
“Football For Unity” har siden 2015 været drevet af FANT.
FANT og “Football For Unity” bygger på troen om, at idræt er med til at skabe relationer og nedbryde barrierer
mellem mennesker. I de 10 sierraleonske idrætsforeninger mødes over 10.000 børn og unge på tværs af
samfundslag, kulturer, etniciteter, køn og religioner om deres fælles passion – sporten.

PRAKTISK INFORMATION
Send dit CV afsted og mærk ansøgningen ”Frivillig hos FANT”.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kanishka Sina
på telefonnummeret +45 20 67 76 58 eller på mail kanishka@fant.dk

