Hvem er vi?
PlanBørnefonden er en af Danmarks førende internationale udviklingsorganisationer. Vi arbejder
langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder, for at sikre børn og unges rettigheder samt
skabe lige muligheder for alle uanset køn. Vi er en del af Plan International, der er til stede i 77 lande
verden over.
Du kan læse mere om os på www.planbornefonden.dk.
Som frivillig kommer du til at være en del af et team på ni faste medarbejdere samt gode frivillige
kræfter. Sammen er vi ansvarlige for at pleje og styrke indsatsen omkring vores private sponsorer
og donorer samt internationale relationer.

Om arbejdsopgaverne og afdelingen
Du bliver en del af den vigtige relation mellem sponsorer og sponsorbørn i nogle af verdens fattigste
lande med fokus på fastholdelse og loyalitet. Tingene kan gå stærkt, men vi har stort fokus på at skabe
rammer med en frisk og uformel tone og plads til forskelligheder.
Dine arbejdsopgaver vil primært være at pakke post til vores sponsorer, screene post til og fra sponsorbørnene samt arbejde i flere forskellige systemer. Det forventes, at du kan komme på kontoret på Nørrebro, minimum en dag om ugen i mindst 3 timer. Tidsrummet er fra 9:00-16:00 alle hverdage.

Om dig
Du er glad for at hjælpe, hvor der er mest brug for det, og har lyst til at være en del af vores organisation
på længere sigt. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.
Du bliver en del af et mindre team på 4 frivillige, der har været hos os i mange år.

Vi tilbyder
PlanBørnefonden er en organisation i stor vækst, og det er helt essentielt for os, at alle medarbejdere
har det godt, trives i deres dagligdag og har de mest optimale rammer for at yde deres bedste. Som
frivillig i PlanBørnefonden vil du indgå i en spændende hverdag, hvor du for alvor gør en forskel.
Du vil møde et arbejdsmiljø af engagerede ansatte, der arbejder på tværs af afdelinger og henter energi
i at være en organisation, der rummer forskelligheder. Du vil opleve en uformel atmosfære, hvor der er

kort fra ord til handling. Vi er desuden en social arbejdsplads, hvor du hurtigt falder i snak med andre ved
kaffemaskinen.

Ansøgningsproces
I PlanBørnefonden kæmper vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Uanset etnisk baggrund,
køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder opfordrer vi alle kvalificerede til at søge den ledige
plads som frivillig. Vi er en børnerettighedsorganisation, og du vil som medarbejder hos os forpligte dig
på vores børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din opstart vil vi indhente dokumentation for en
ren børneattest.
Send os din korte motiverede ansøgning til job@planbornefonden.dk. Kun ansøgninger sendt til denne
e-mail vil komme i betragtning. Skriv ”Frivillig” i emnefeltet.
Samtaler afholdes løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Eline Johnsen,
eline.johnsen@planbornefonden.dk.

