
Fundraiser (deltid – 30 timer) 

Lyder det spændende at arbejde med fundraising i en velgørende organisation? Og vil du være en del af en 
organisation, der hver dag gør en forskel for voldsudsatte unge? Så er det måske dig, Bryd Tavsheden leder efter. 

Fondsoverblik, årshjul og midler til drift og mindre projekter 
Løbende støtte til vores drift og mindre projekter er afgørende for vores forening. Dette kræver overblik over fonde og 
andre støttemuligheder, samarbejde med kollegerne i sekretariatet og en struktureret tilgang.  
 
Med reference til generalsekretæren, får du ansvar for planlægning og implementering af et årshjul for fundraising 
aktiviteter. Du sikrer, at vi har overblik over relevante fonde, der kan forventes at yde støtte til foreningens aktiviteter. 
Samtidig forventes du at arbejde systematisk med at tiltrække og fastholde både private medlemmer og sponsorater 
fra virksomheder. 
 
Derudover forventes du at bidrage til foreningens synlighed i den offentlige debat og i virksomhedernes bevidsthed. 
For eksempel via debatindlæg og opslag på LinkedIn. 
 
Dine opgaver kommer bl.a. til et bestå af: 

 Udarbejdelse og eksekvering af årshjul for fundraising 

 Håndtering af bevillinger og afrapporteringer i samarbejde med de ansvarlige kolleger 

 Implementerer systematisk tilgang til håndtering af medlemskaber og sponsorater 

 Give input til nyhedsbreve, SoMe opslag og debatindlæg 

 Udarbejdelse af fondsansøgninger og sponsoroplæg 

 Bidrage til større projektansøgninger, i et tværgående samarbejde ledet af generalsekretæren 

 

Samarbejde, initiativ og faglighed 
Som person er du er udadvendt, og det falder dig naturligt at være opsøgende og samarbejdende. Du trives med en 
varieret rolle og du tager ejerskab for dine opgaver. Du formår at skabe overblik og har styr på prioriteringerne og 
trives i en hverdag, hvor tempoet er højt. 
 
Vi forventer at du: 

 Har 2-4 års erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver, gerne fra lignende stilling 

 Har en mellemlang eller længerevarende relevant uddannelse, fx 

 Har skriftlige kommunikationsevner, der er helt i top 

 Har erfaring med at skrive faglige og politiske opslag til sociale medier, fx LinkedIn og Twitter 

 Er stærk bruger af MS Office pakken, mailchimp eller lignende 

 Det er en fordel hvis du har erfaring fra NGO-verdenen og meget gerne fra arbejde med sårbare unge. 

Om Bryd Tavsheden 

Bryd Tavsheden er en velgørende organisation, som har til formål at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne-og 
kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold med rådgivningstilbud. Og gennem 
anonym digital rådgivning og personlig samtalerådgivning. Vi er 6 ansatte i sekretariatet, med hver vores faglighed og 
ansvarsområde. 

Vi er i gang med at sætte et nyt hold, med en ansvarlig for hvert forretningsområde (rådgivning, skoletjeneste, 
fundraising og kommunikation), der skal bringe os til næste niveau i den professionaliseringsproces, vi har været i 
gang med de sidste år. 

Kan du se dig selv hos os? 
Så glæder vi os til at få din ansøgning snarest muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte 
Brøndtoft, telefon 21 24 02 50. Send din ansøgning til lotte@brydtavsheden.dk 


