
Vi søger en SoMe frivillig til vores kommunikationsteam!

Sustainable Change Makers er en netværksorganisation som består af
forandringsagenter på tværs af brancher, geografi og kompetencer. Med passion, viden
og konstruktive løsninger inspirerer vi hinanden samt ledere og medarbejdere i
virksomheder til at handle bæredygtigt.

Vi søger lige nu frivillige til at indgå i kommunikationsteamet med base i København.
Opgaverne vi søger hjælp til omhandler primært SoMe og Instagram, men der er også
mulighed for at være med over de andre kommunikationsprojekter, som vi arbejder på.
Som frivillig vil du indgå i kommunikationsteamet på 8 kompetente mænd og kvinder og
få rig mulighed for at udvide dit personlige netværk indenfor bæredygtighedsfeltet.
Aktiviteterne i teamet er skabt i fællesskab, og du er medbestemmende i forhold til de
konkrete opgaver.

Hvad forventer vi af dig?
Sustainable Change Makers er drevet af frivillige. Derfor forventer vi først og fremmest at
du har tiden og lysten til at være med til at drive netværket fremad samt har interesse
for bæredygtighed. Du skal kunne se dig selv arbejde sammen med et team af ambitiøse
og dedikerede frivillige, som i fællesskab brænder for at formidle bæredygtige
handlinger på tværs af industrier. Derudover skal du kunne arbejde selvstændigt og
være nysgerrig på at lære nyt, da du som frivillig bliver ansvarlig for konkrete
kommunikationsopgaver. For at komme til at trives i rollen, skal du være udadvent, da du
skal kommunikere og koordinere med netværkets medlemmer, når de bidrager med
content til vores sociale medier. 

Om Sustainable Change Makers
Netværket har repræsentanter fra startups, NGO’er, private virksomheder, offentlige
institutioner, sociale bevægelser m.fl., som alle er fra millennial-generationen (mellem 23
år og 38 år). Netværket repræsenterer ikke én bestemt holdning til bæredygtighed, men
et fælles ønske om at skabe et bæredygtigt samfund, og vi har mange bud på, hvordan
hver sektor, virksomhed og borger kan bidrage til den bæredygtige omstilling.
Netværket er skabt i maj 2019 af tre iværksættere, der savnede et meningsfuldt
bæredygtighedsfællesskab, hvor de kunne netværke med ligesindede ildsjæle. I dag
består netværket af mere end 50 medlemmer og har et ben i Vest- og i Østdanmark.

Praktisk info
Har du lyst til at blive en del af teamet, så send endelig dit CV, en kort motiveret
ansøgning og gerne eksempler på udarbejdet kommunikationsmateriale til Mia Loft
(Kommunikationskoordinator) på mialoft@icloud.com. Der er ikke nogen frist, da vi
løbende udvider teamet, så send gerne mailen afsted snarest muligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


