
Brænder du for at gøre en forskel? Er du en kreativ sjæl, der har øje for at skabe unikt stof på de

sociale medier? Så er du måske vores nye frivillige kollega!

FANT er en mindre frivillig organisation, som har ambitioner om at hjælpe de mest udsatte i Afrika

i sportens ånd. Vi har de seneste 8 år arbejdet i Sierra Leone, men har netop etableret en frivillig

organisation i Danmark, som skal være med til at skabe national indflydelse, der kan tillade os at

søge flere midler og lave flere projekter indlands. 

Vi er et ungt team med engagerede kolleger, der finder høj værdi i at arbejde sammen. Lige nu

er vi i gang med at skabe endnu større fokus i Danmark ved hjælp af digitale initiativer samt

planlægning og udførelse af diverse events og kampagner til fordel for vores arbejde i Sierra

Leone.

Udarbejdelse af indhold til vores digitale kanaler 

Videoredigering og grafisk opsætning af indhold til sociale medier og mere

Udvikling samt projektstyring af events og kampagner, der skal hjælpe os med at finde midler

til vores projekter i Afrika

FANT har behov for to frivillige med kompetencer inden for digital markedsføring, videoredigering

og grafisk opsætning. Har du haft berøringsflade med projektledelse, er dette et plus.

Som vores nye frivillige Social Media Content Coordinator indgår du i vores lille team af fire

frivillige, der besidder forskellige kompetencer i alt fra projektledelse, kommunikation, digital

markedsføring til design og meget mere.

Du vil blive medansvarlig for indholdet til vores sociale kanaler, så det er vigtigt, at du har

erfaring med digitale medier. Vi er synlige på LinkedIn, Instagram, Facebook og Twitter.

Derudover vil du indgå i udvikling, planlægning og eksekvering af events og kampagner i

samarbejde med dine frivillige kolleger.

Vi forventer, at du kan ligge 3-5 timer om ugen (hjemmefra eller på vores frivillige-kontor på

Islands Brygge). Vi mødes i frivilliggruppen én gang hver anden uge for at opdatere hinanden og

ideudvikle på historier til sociale medier og kommende events og kampagner.

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.
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DINE VIGTIGSTE ANSVARSOMRÅDER



Du er en kreativ og iderig person, der har godt styr på ageren på sociale medier

Du har kendskab til målgrupper, kommunikation, videoer og billeder til sociale medier.

Specifikt facebook og stories

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

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

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 med.

FANT ER MED TIL AT

OM DIG
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OM FANT

PRAKTISK INFORMATION
Send dit CV afsted og mærk ansøgningen ”Frivillig hos FANT” til kanishka@fant.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kanishka Sina på

telefonnummeret +45 20 67 76 58 eller på e-mail kanishka@fant.dk


