
                                             

Bliv fundraiser i Scleroseforeningens nye  
telemarketing-team 
 

Du bliver en del af et nyt og sprudlende team, som skaffer støtte til rådgivning, 

psykologhjælp, forskning og meget andet. Du får et fleksibelt og spændende job 

med mening. Du kommer til at arbejde for en verden uden sclerose. 

 

Scleroseforeningen arbejder hver dag for at hjælpe mennesker, der har sclerose 

tæt inde på livet. Vi tilbyder blandt andet vores medlemmer rådgivning og psy-

kologhjælp, og så giver vi massiv støtte til forskning i sygdommen. Det koster 

penge, og da vi ikke får offentlig støtte, skaffer vi pengene selv – og det er her, 

du kommer ind i billedet. 

 

Jobbet og opgaven 
 

Som fundraiser er din opgave at kontakte medlemmer, bidragsydere og frivil-

lige på telefonen for at indsamle støtte til kampen mod sclerose. 

 

Du bliver pioner i et nyt lille team, hvor dedikation, arbejdsglæde og engage-

ment er nøgleordene. Vi arbejder sammen om målet, og du får løbende spar-

ring, så du hele tiden udbygger dine kompetencer. Du har gerne erfaring fra en 

lignende stilling i et telemarketingbureau eller i en anden patientforening/NGO, 

men det er ikke en betingelse. Det vigtigste er, at du motiveres af at tale for en 

god sag og drives af at opnå konkrete resultater. Vi søger både medarbejdere på 

fuld tid og deltidsmedarbejdere på mellem 14 og 28 timer. 

 

Vi forventer, at du: 

 

 Motiveres af at skabe resultater 
 Er naturligt målrettet og ansvarsfuld 
 Er god til at tale med mennesker og lytter aktivt 
 Er engageret og har gå-på-mod 
 Behersker almindelige IT-systemer på brugerniveau 

 

Vi tilbyder dig: 

Jobopslag  

 

 12. marts 2018 
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 God fast timeløn plus feriepenge  
 Et godt arbejdsmiljø i et lille team med engagerede kolleger  
 Arbejdsplads i helt nyindrettede og handicapvenlige lokaler kun 6-7 

minutters gang fra Valby Station 
 Frokostordning i egen kantine og fri kaffe, the og frugt 
 Fleksibel arbejdstid i tidsrummet 09.30 – 17.00 på hverdage, men der 

kan i perioder forekomme planlagt aftenarbejde 

 

Ansøgningen 
 

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning og dit CV til os på mail: 

job@scleroseforeningen.dk 

Mærk din ansøgning ”Fundraiser” i emnefeltet. 

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kon-

takte projektleder Toke Rastad på telefon 29 46 31 74 

 

Send din ansøgning på mail hurtigst muligt og senest den 9. april. Vi afholder 

ansættelsessamtaler løbende.  
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