
 

 

Bliv kommunikationsfrivillig i Røde Kors Midtfyn 
 

- opgaven er at formidle de mange historier, som kendetegner vores 
afdelinger!! 

 
Vi søger en eller flere frivillige, der gerne vil arbejde med kommunikation i Røde Kors Midtfyn. 
Opgaven er at formidle de mange historier, som kendetegner vores afdeling. De gode historier 
kommer fra vores mange aktiviteter, bl.a. når vi uddeler julehjælp, sender 35 børn op ferielejr 
og 20 ældre på lejrophold, støtter unge kvinder i Malawi eller venskabsprogrammerne i 
udviklingslandene.  
Røde Kors er altid til stede og træder il, hvor der er brug for hjælp. Det er Røde Kors’ 
kernevision. 
I Danmark er vi 204 Røde Kors afdelinger og 34.000 frivillige, der arbejder for Danmarks udsatte. 
Der er altid en Røde Kors frivillig tæt på danskere, og hjælpen er altid lige om hjørnet. 
De fleste Danskere kender Røde Kors for hjælpearbejdet i udlandet, og vores 
førstehjælpsaktiviteter i Danmark. Men kendskabet til omfanget af Røde Kors’ hjælpearbejde i 
Danmark, er mindre kendt. 
Vi vil gerne øge kendskabet til vores brede, nationale indsats for udsatte danskere, så mange 
flere får indsigt i vores arbejde i lokalsamfundet. Opgaven er at informere om arbejdet, så vi kan 
hjælpe endnu flere danskere og rekruttere endnu flere, der kan hjælpe. 
 
Og det har vi brug for dig til! Du har mod på at arbejde med kommunikation i Røde Kors 
Midtfyns afdelingen. 
Formelt bliver du frivillig aktivitetsleder for kommunikation i afdelingen. Du behøver ikke være 
uddannet i kommunikation eller journalistik for at blive aktivitetsleder for kommunikation, men 
have lyst og interesse for sociale medier, pressearbejde, Facebook, hjemmeside og lignende 
kommunikationsarbejde. 
Røde Kors Midtfyn og landskontorets kommunikations afdeling hjælper med at klæde dig op til 
opgaven i det omfang, du har brug for det.  
 
Det får du ud af det: 

• Du hjælper Røde Kors i arbejdet med at hjælpe mennesker i lokalsamfundet 

• Du bliver tovholder på afdelingens kommunikation og får erfaring med kommunikation i 
bred forstand 

• Du får mulighed for at udvide dine kommunikationsfærdigheder og formidlingsevner 

• Du udvider dit netværk og møder andre frivillige og faste Røde Kors medarbejdere 

• Du får indblik i Røde Kors Danmarks arbejde og får erfaring fra verdens største 
humanitære hjælpeorganisation. 

 
Vi kan ikke tilbyde dig løn – til gengæld byder vi på gode oplevelser, et fagligt fællesskab og en 
stærk feedback-kultur, så du kan udvikle dig som kommunikatør. 
Har du brug for at vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Torben Bach-Petersen                                 Egon Schlosser 
Tlf. 2897 0845                                               Tlf. 4016 3232 
Mail: torben@bach-petersen.dk               Mail: egonschlosser@live.dk  

 
 
 
 
 

 

23.06.2020 

mailto:torben@bach-petersen.dk
mailto:egonschlosser@live.dk

