
TEAM-FANT Event og Kampagne 

Sted: København 

Er du nysgerrig af natur? Brænder du for at gøre en forskel med projektledelse? Vil du trives i et ungt team med 
engagerede kolleger, der finder værdi i at arbejde sammen? Så er du måske vores nye frivillig i Event og 
Kampagne gruppen.  

Vi er et ungt team med engagerede kollegaer, der finder høj værdi i at arbejde samme. Vi arbejder på at skabe 
endnu større fokus om FANT i Danmark ved hjælp af forskellige kampagner, digitale initiativer samt events. Det 
kan være alt fra udtænkning af bødekasseinitiativet (www.boedekassen.dk), FANT på Farten (https://fant.dk/fant-
paa-farten/), Superligaen for Sierra Leone (se FANTs Instagram) mm. Vi håber, at du som frivillig også selv kan 
være med til at komme på ideer til events og kampagner. 

Om stillingen:  
Som frivillige indgår du i vores team af frivillige, der besidder forskellige kompetencer i alt fra projektledelse, 
kommunikation, digital markedsføring til design og meget mere.  

Vi forventer, at du kan lægge 5 timer af om ugen (hjemmefra eller på vores frivillige-kontor).  

Der vil være mulighed for at besøge FANTs projekter i Sierra Leone og dermed opleve med egne øjne den forskel, 
som du er med til at gøre gennem dit engagement i FANT. Der kan forekomme mindre egenfinansiering på disse. 
 
Vigtigste ansvarsområder i Event og Kampagne gruppen: 

- Ideskabelse, planlægning og implementering af events og kampagner 
- Udarbejdelse af indhold til vores digitale kanaler 

 
Om dig:  
Vigtigst af alt er din motivation og drivkraft for projektet, og at du som frivillig har en intention om, at være hos os 
minimum 1 år. Derudover forestiller vi os, at du besidder nogle af følgende ”nice to have”-kompetencer:  

- Du er en kreativ og iderig person 
- Du har erfaring eller kendskab til projektledelse 
- Du har kendskab til målgrupper, kommunikation, videoer og billeder til sociale medier 
- Du har erfaring med programmer som Final Cut eller Adobe Creative Cloud pakken 
- Du er samarbejdsorienteret og god til at skabe relationer i og udenfor FANT 
- Du er selvkørende, initiativrig og har ambitioner om at gøre en forskel inden for dit felt 
- Du medbringer godt humør og bidrager positivt til stemningen i FANT. 

Praktisk information 
Har du spørgsmål til denne gruppe, er du velkommen til at kontakte Kanishka Sons Sina på kanishka@fant.dk. 
 
Hvis du nu sidder og tænker ”det er lige noget for mig!” så send en kort ansøgning med lidt om dig selv og din 
motivation for at være med til Kanishka på ovenstående e-mail.  
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