
 

Find medlemsfordele til vores seje medlemmer 
Dette frivilligjob er for dig, som gerne vil være med til at finde flere medlemsfordele til vores seje 

medlemmer, vedligeholde de eksisterende fordele og sørge for, at vores medlemmer får tilsendt 

rabatkoder, når de efterspørger disse. Vi søger en frivillig eller flere frivillige, der vil forpligte sig til en 

periode på minimum 1 år. 

Hvad skal jeg lave?  
● Besvare medlemsfordele-mailen, når medlemmer skriver og ønsker at få tilsendt en rabatkode - 

dette kan både være på dansk og engelsk 

● Indgå aftale med nye samarbejdspartnere  

● Vedligeholde eksisterende rabataftaler og udsende “nyheds/takkemail” til vores 

rabatsamarbejdspartnere 1-2 gange årligt  

● I samarbejde med sekretariatet vurdere, om der skal indgås en rabataftale, når vi bliver kontaktet 

af en potentiel samarbejdspartner 

● Være på udkig efter nye rabatsamarbejdspartnere via de sociale medier, nyheder, FB-grupper mv.  

Hvad får jeg ud af det?  

● Du er med til at sikre at vores medlemmer i hele landet har adgang til grønne muligheder - uanset 

om det drejer sig om spisesteder, indkøb af madvarer eller andre grønne produkter på webshops 

● Du får opøvet din færdigheder inden for skriftlig og mundtlig kommunikation - både på dansk og 

engelsk 

● Du får et kendskab til vores nuværende og kommende rabatsamarbejdspartnere 

● Du får opøvet dine færdigheder inden for udsøgning af informationer via de sociale medier og 

grønne netværk i forhold til nye rabatsamarbejdspartnere 



Hvor lang tid tager det? 

Medlemsfordele-mailen skal tjekkes hver anden dag. Du kan aftale med sekretariatschefen hvilke dage, du 

kan gøre dette, og så vil hun tjekke de øvrige dage. Det varierer en del hvor mange henvendelser, der 

kommer og om nye steder skal kontaktes. Nogle dage er der ingen henvendelser, ligesom der heller ikke er 

behov for at kontakte nogle nye samarbejdspartnere, andre dage kan der være to-tre 

medlemshenvendelser og/eller en rabataftale, som skal indgås. En medlemshenvendelse kan ofte besvares 

på 1-2 minutter. Den estimerede ugentlige arbejdstid vil være 1-2 timer i gennemsnit.  

 

Hvordan kan jeg søge stillingen? 

Skriv en mail til frivillig@vegetarisk.dk med emnefeltet ”Frivillig til medlemsfordele” vedhæftet et CV og 

en kort motiveret ansøgning. Vi har løbende ansøgningsfrist til den/de rette kandidat(er) er fundet. Har du 

spørgsmål til frivilligjobbet, kan du skrive til Louise på kontakt@vegetarisk.dk. 
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