
JUNIOR MANAGER
Fundraising Media søger 

Skrive og oprette nyheder om fondsverdenen 
Opdatere fondsdatabasen med information om aktuelle fonde og puljer 
Lettere redigering, tilpasning og upload af videomateriale 
Intern kommunikation til medlemmer 
Kundeservice 
Diverse ad hoc-opgaver, som altid opstår i en mindre virksomhed 

Er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse indenfor kommunikation el.lign. 
Er god til at skrive og kommunikere på dansk - både til print og web 
Kan formidle budskaber og komplicerede problemstillinger i et klar og enkelt sprog 
Er en proaktiv igangsætter, men samtidig formår at afslutte dine opgaver 

Eksempler på opgaver 

Vi forventer, at du 

Om Fundraising Media 
Fundraising Media er en privat virksomhed, der driver 2 online portaler målrettet fundraisere i for-
eninger, kommuner og organisationer, så de kan få opdateret information om fundraising. Virksom-
heden er søstervirksomhed til konsulentvirksomheden Aktiv Fundraising ApS, som på konsulentbasis
hjælper foreninger, organisationer og kommuner i hele landet med at fundraise til deres projekter. Vi
holder til i Videnparken i Fredericia, lige ved motorvejsafkørsel 59. Vores nuværende team består af 4
personer, og vi vækster løbende. 

Info og ansøgning 
Vi kan tilbyde et fleksibelt studiejob på 8-15 timer om ugen, hvor du vil blive en del af et kreativt og
engageret team, som sammen med andre mindre virksomheder har et rigtig godt miljø i Videnpark
Trekantområdet i Fredericia. 

Arbejdstiden er på mindst 8 timer ugentligt, men kan aftales fleksibelt, så det passer ind i dit skema.
Herunder evt. delvist hjemmearbejde. 

Opstart så hurtigt som muligt, men vi har tid til at vente på den rette person.

Arbejdssted er i Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia. Løn efter aftale. 

Ansøgning og samtaler foregår løbende, til den rette kandidat er fundet. Spørgsmål og ansøgning
sendes til Steffen Gregersen på kontakt@fundraisingmedia.dk. 

Nu har du muligheden for at blive junior manager hos Fundraising Media – en kreativ virksomhed,
der hjælper kunder og medlemmer med at skaffe midler til deres projekter. 

Hos Fundraising Media får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i en travl hverdag, hvor
du kommer til at arbejde selvstændigt og med stor indflydelse på egne opgaver. 

Som junior manager kommer du bl.a. til at arbejde med indholdet på vores 2 medlemsportaler:
www.fundraisingclub.dk og www.fundraisingpro.dk.

http://www.fundraisingclub.dk/
http://www.fundraisingpro.dk/

