
 

Hjælp os med at lave indbydende og sjove 

medlemsrabatopslag på vores Facebook-side   
 

I dette frivilligjob får du lov til at lave vores Facebook opslag relateret til nye medlemsrabatter – noget som 

vores medlemmer er rigtig glade for. Du kommer til at sparre og koordinere med vores erhvervsmedarbejder 

og vores kommunikationsmedarbejder.  

Hvad skal jeg lave?  
Du kommer til at lave alle vores Facebook opslag relateret til nye medlemsrabatter. Vi har en ny 

medlemsrabat ca. hver anden/tredje uge. Ligesom du kommer til at hjælpe vores erhvervsmedarbejder med 

at være opsøgende når nye grønne spisesteder åbner.  

Hvad får jeg ud af det?  

● Du får mulighed for at lave en masse FB-opslag der kan skabe interaktion og likes på vores side 

● Du kommer til at medvirke til at flere ønsker at følge vores Facebook-side 

● Du får styrket dine færdigheder inden for skriftlig kommunikation på Facebook 

● Du får kendskab til de spisesteder først 

● Du er med til at synliggøre nye veg-steder 

Hvad skal jeg kunne?  

● Det er en fordel, hvis du er vant til at lave Facebook-opslag og kender lidt til algoritmerne på 

Facebook 

● Det er en fordel hvis du er vant til at arbejde i et billedredigeringsprogram 

● Du er god til at skrive og formidle  

Hvor lang tid tager det? 

Vi estimerer, at du skal afsætte 1 time ugentlig til opgaven. Vi har nogle skabeloner til FB-opslag til 

medlemsrabatter som du vil få adgang til om end du selvfølgelig også kan sætte dit eget præg. Herudover 

har vi nogle arbejdsprocesser omkring disse opslag, som du vil blive indført i.  



Hvordan kan jeg søge stillingen? 

Skriv en mail til louisejohansen@vegetarisk.dk med emnefeltet ”Frivillig til medlemsrabatter” 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 Johansen på louisejohansen@vegetarisk.dk. 

 

 

 


