
 

Grøn ildsjæl med eventplanlægger i maven søges!  
Vi søger en ny lokalkoordinator til København, som har lyst til at arrangere aktiviteter for medlemmer og 

andre grønne interesserede i København, samt hjælpe til med planlægning og gennemførsel af større 

events i København f.eks. International Vegetardag, Vegan Bake Sale, CPH.Dox mv. 

Hvad skal jeg lave?  
Du skal alene og/eller sammen med andre kernefrivillige i København arrangere forskellige aktiviteter for 

medlemmer og andre grønne interesserede. Dette kan f.eks. være sociale aktiviteter i form af spiseklubber 

på plantebaserede spisesteder, picnic i det grønne, sammenskudsgilde; samt outreach-aktiviteter f.eks. i 

form af uddeling af smagsprøver, hjælp til afholdelse af foredrag, skrive læserbreve til lokale aviser og 

deltagelse i andre grønne arrangementer/events i København (f.eks. Grøn KBH, Klimafestival på Toftegårds 

Plads). Det er egentlig kun fantasien og tiden, der sætter grænser. 

Du vil også skulle svare på henvendelser fra eventuelle nye frivillige, som ønsker at vide mere om 

mulighederne for at være frivillig i lokalafdelingen i København, ligesom også eksisterende frivillige kan 

have spørgsmål.   

Hvad får jeg ud af det?  

Du får mulighed for at planlægge og arrangere en masse spændende aktiviteter i København og får hermed 

udviklet dine færdigheder indenfor projektledelse. 

Du får et stort grønt netværk blandt vores medlemmer, frivillige og andre grønne interesserede. 

Mulighed for at samarbejde med andre grønne organisationer. 

Du får masser af ansvar og muligheder for at gøre en forskel for andre og sætte en grøn dagsorden i 

København. 

Deltagelse i vores årlige lokalafdelingskonference, hvor alle lokalkoordinatorer mødes og 

erfaringsudveksler. I år afholdes lokalafdelingskonferencen den 15. til 17. november på Ryslinge Efterskole 

på Fyn.   

Du vil får sparring og hjælp fra sekretariatet - primært Louise Johansen, der er sekretariatschef, samt 

Dennis Baggers Laursen, der er regnskabsmedarbejder og lokalkoordinator på Vestegnen. 



Hvor lang tid tager det? 

Afhængig af de aktiviteter, du igangsætter, vil timetallet variere, ligesom det i forbindelse med afvikling af 

aktiviteter vil være større. I gennemsnit vurderer vi, at rollen som lokalkoordinator vil tage 4-5 timer 

ugentlig. 

Hvordan kan jeg søge stillingen? 

Skriv en mail til kontakt@vegetarisk.dk med emnefeltet ”Lokalkoordinator til København” vedhæftet et CV 

og en kort motiveret ansøgning. Vi har løbende ansøgningsfrist, til vi finder den rette kandidat. Har du 

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

 

 

 


