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Trine Gade Simonsen
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INDLEDNING
Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde – stedet,
hvor foreninger og frivillige mødes. Hvert år bruger knap 12.000 mennesker frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde, og organisationer opretter mere end 7.000 jobopslag, hvor de søger frivillige til besøgstjenester,
lektiecaféer, mentorordninger, spejdergrupper, kulturelle events, som
viceværter og meget, meget andet.
Den frivillige sektor er mangfoldig – det afspejler Frivilligjob.dk. For at
blive klogere på tendenser og resultater på Frivilligjob.dk gennemfører
vi hvert år tre brugerundersøgelser. I år har vi specifikt spurgt brugere
fra perioden august-december 2018 for at få viden om erfaringerne
med det nye frivilligjob.dk (relanceret august 2018):
En blandt de, der ansøger et frivilligt job på hovedportalen
Frivilligjob.dk (807 respondenter)
En blandt internationale studerende, expats og andre, der har
brugt Frivilligjob.dks søsterportal Volunteering.dk til at søge et
frivilligt job (139 respondenter)
En blandt de foreninger, frivilligcentre og kommunale institutioner, der rekrutterer via Frivilligjob.dk (97 respondenter)

I denne opsamling dykker vi ned i de tre undersøgelser. Vi tegner et billede af, hvem de danskere og internationale, der søger frivilligt arbejde,
er, og deres ønsker og motiver til at søge. Vi ser på organisationers erfaringer med Frivilligjob.dk, og vi ser fremad og giver vores bud på, hvad
organisationer kan lære af brugerundersøgelserne; hvordan målretter en
forening bedst sin rekruttering, og hvad kan man gøre for at nå endnu
flere potentielle frivillige via Frivilligjob.dk?
Tak til alle jer, der tog jer tid til at besvare brugerundersøgelserne – og til jer,
der i årets løb har brugt Frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde, eller til
at finde frivillige til jeres aktiviteter og projekter.
Med venlig hilsen
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HOVEDTAL FOR 2018
I 2018 søgte 11.835* borgere et frivilligjob via vores portal – nogle søgte mere end
ét job, så det blev i alt til 15.567 henvendelser til organisationer via Frivilligjob.dk.

7.441
jobopslag

11.835
har søgt et
frivilligjob

* Tallet er behæftet med en mindre usikkerhed. Det skyldes, at vi i august 2018 skiftede til en ny version af
frivilligjob.dk, og de to siders statistikdata er ikke blevet samkørt. Derfor kan den samme person tælle for to unikke
brugere, hvis vedkommende fx har søgt et frivilligjob først i det tidligere system før 22/8 og senere i det nye system
efter 22/8. Vi har dog en klar formodning om, at det kun drejer sig om et meget lille antal brugere.

’JEG HAR MØDT DE MEST
UTROLIGE MENNESKER!
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VIDEN OM BRUGERE AF FRIVILLIGJOB.DK

MOTIVATION
Når vi spørger brugere om, hvad der motiverer dem til at blive frivillige,
er rigtig mange forskellige grunde nævnt, og det er tydeligt, at det er en
kombination af flere faktorer, der gør sig gældende. Fælles for alle aldersgrupper og i alle livssituationer er dog, at det at gøre en forskel for andre
er den klart vigtigste faktor. Ved at analysere forskellige aldersgrupper
ses det desuden, at én af de vigtige faktorer for gruppen under 30 år er,
at de ønsker at styrke deres CV og opbygge tættere relationer til arbejdsmarkedet. For gruppen over 60 år er det at finde sociale fællesskaber, at
søge nye oplevelser, og at finde noget at udfylde fritiden med vigtigt

"Jeg vil gerne være frivillig, fordi..."
Top 5

67 %

Jeg vil gerne gøre en forskel

49 %

Styrke mine kompetencer/CV

34 %

Nye oplevelser

25 %

Finde sociale fællesskaber

22 %

Større netværk/tættere relation
til arbejdsmarkedet

I undersøgelsen af, hvad de frivillige så rent faktisk oplever at få ud af
deres engagement, så er det opmuntrende resultater, idet en stor del
oplever at få deres forventninger indfriet. Desuden nævner mange, at
de har fået større indsigt i samfundet, at de oplever at bidrage – og
måske det mest glædelige: At deres frivillige engagement giver dem
større livskvalitet.

"At være frivillig har betydet..."
Top 5

56 %

Jeg føler, at jeg gør en forskel

31 %

Jeg får nye faglige kompetencer

30 %
30 %
29 %

Jeg føler, at jeg har styrket mit CV
Det gør mig gladere og giver mig overskud
i hverdagen / Øget livskvalitet
Mulighed for at bidrage til lokalsamfundet
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FØRSTEGANGSFRIVILLIGE

"HAR DU VÆRET FRIVILLIG FØR?"
Det er tæt på halvdelen af alle
ansøgere på frivilligjob.dk, som
ikke tidligere har været frivillige.
I 2016, 2017 og 2018 har tallet
ligget stabilt på 43-45 %.
Det har overraskende nok ikke
noget at gøre med alder: Der er
lige mange nye frivillige i gruppen 'over 30 år', som i gruppen
'under 30 år'. Det er det samme,
når vi sammenligner med
tidligere års undersøgelser.
Antallet af mennesker, som ønsker at begynde som frivillige er støt stigende, og
der kommer nye frivillige til hvert år. Og måske er én af grundene til de mange
førstegangsfrivillige på frivilligjob.dk, at mange brugere søger efter frivilligt arFINANCIAL
bejdeQ1
på nettet,
hvis de ikkeHIGHLIGHTS
er en del af et netværk, hvor de naturligt møder
frivillige, oplever frivilligt engement på nært hold eller får en opfordring til at
deltage i det frivillige arbejde.
Mange frivillige er startet, fordi de er blevet spurgt eller opfordret af én i deres
netværk. Mange foreninger har da også god erfaring med, at dem, der i forvejen
er frivillige, spørger andre i deres netværk, og på den måde får man flere frivillige engageret. Denne form for rekruttering er rigtig god – men vi opfordrer til,
at man som forening eller institution supplerer den med rekruttering online af
tre årsager:

FOR DET
første...

...foregår rigtig meget af danskernes generelle informationssøgning på
nettet, og ligesom vi her søger viden om alt muligt andet, så gør vi det
også om vores frivillige arbejde. Derfor er det vigtigt, at foreninger er der,
hvor mennesker søger efter frivilligt arbejde.

andet...

...er der stadig en del, der ønsker at være frivillige, men som ikke er en del
af et netværk, der naturligt opfordrer eller inviterer til frivilligt arbejde
(CFSA’s Frivilligrapport 2016-2018). Ved at søge online når en forening ud
til personer uden for deres netværk, som fx andre aldersgrupper, personer
med specifikke kompetencer osv

FOR DET

...er her motiverede frivillige, der selv har taget initiativ til at bruge siden
og derfor allerede er interesserede i at engagere sig frivilligt.

FOR DET

tredje...
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DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERNE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?
Alder

2018:
12 % over
60 år

Stort set alle aldersgrupper bruger Frivilligjob.dk. Næsten 50 %
af de, der har søgt job (svarende til ca. 6.000 personer) var under
30 år, mens den resterende gruppe fordeler sig med ca. 25 % i
gruppen 30-50 år og 25 % over 50 år. Gruppen af ældre borgere
har altså bestemt også fået øjnene op for Frivilligjob.dk som
2017:
redskab til at finde et frivilligt fællesskab gennem.

8% over
60 år

Køn

Andelen af kvinder er væsentlig større end andelen af mænd. Det hænger
sandsynligvis sammen med, at frivilligjob.dk bruges meget af foreninger
og projekter, som beskæftiger sig med det sociale område. Undersøgelser
af danskernes frivilligmønstre (fx CFSA’s Frivilligrapport 2016-2018) viser
generelt, at kvindelige frivillige er i overtal på det sociale område, mens
mandlige frivillige oftere er frivillige i bl.a. sportsklubber, hvor deres børn
er aktive. I sportsklubber mv. foregår rekruttering traditionelt via netværk
samt nedefra og op, hvorfor foreninger i mindre grad naturligt søger mod
digitale løsninger somfrivilligjob.dk. Men mændene repræsenterer stadig
20 % af ansøgergruppen (svarende til 2.367 personer), så de er bestemt
også at finde på Frivilligjob.dk.
I undersøgelserne tilbyder vi også muligheden, at man som respondent
kan svare ”Anden kønsidentitet”. Der er en mindre gruppe, som har brugt
denne kategorisering, og datagrundlaget er for lille til at kunne sige noget
generelt på baggrund af besvarelserne. Vi har ad flere undersøgelsesrunder anvendt denne mulighed og kan se en mindre stigning i brugen af
kategorien.

78 % er kvinder

21 % er mænd
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DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?
Oprindelse
Når vi ser på, hvor brugerne på frivilligjob.dk har sin oprindelse, er 73 %
født i Danmark og har forældre, som også er født her. 9 % er født uden
for EU, og 7 % har forældre, der er født uden for EU, hvor de selv er født
i Danmark. Desuden er 4 % født i et andet EU-land, og 3 % har forældre,
som er født i et andet EU-land.

Beskæftigelse
Aldersfordelingen taget i betragtning er det ikke overraskende, at studerende udgør hele 32 % i beskæftigelsesfordelingen. 37 % udgøres af
mennesker på arbejdsmarkedet, og 10 % af mennesker på efterløn og
pension. Dertil kommer 13 %, som udgøres af mennesker på forskellige
former for overførselsindkomst, hvor dagpengemodtagere udgør langt
den største gruppe.

21 % er mænd
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FRIVILLIGJOB.DK

ER FOR ALLE
Det er et fokuspunkt for Frivilligjob.dk at henvende sig til alle borgere; også
dem, der lever med livsvilkår, som kan være barrierer for deres deltagelse i
frivilligt arbejde. Brugerundersøgelsen for 2018 viser, at mennesker, der lever
med et handicap, en psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelse i højere
grad ansøger jobopslag, end forrige brugerundersøgelse viste i 2017.
14 % af brugerne svarer ’ja’ til at leve med udfordringer inden for fysisk (fx
bevægelseshandicap), psykisk (fx depression) eller intellektuel (fx udviklingsforstyrrelse) sygdom, funktionsnedsættelse eller handicap, og yderligere 6 %
har svaret ’ved ikke/ønsker ikke at oplyse’. Normalvis er estimatet, at 10 % af
befolkningen lever med begrænsninger som handicap mv., så gruppen er
repræsenteret i højere grad i brugergruppen end i befolkningen som helhed.
Mange forskellige typer udfordringer er repræsenteret, men især
andelen af mennesker, der lever med psykisk sårbarhed/psykisk
sygdom er stor og tegner sig for knap 3/5 af de respondenter, som
har kategoriseret sig som fysisk, psykisk eller intellektuelt handicappet eller kronisk syg i brugerundersøgelsen. Også andelen, der
lever med bevægelseshandicap, adfærdsforstyrrelse og kroniske
sygdomme er stor.
En særlig interessant faktor er, at det at finde sociale fællesskaber ligger 8 % over den gennemsnitlige tilkendegivelse for
motivation. En forklaring kan være, at mennesker med sygdom
eller handicap kan være mere ramt af ensomhed og social
isolation, hvilket naturligt øger incitamentet for at søge efter
fællesskaber gennem det frivillige arbejde.
Desuden ligger det at opbygge tættere relation til arbejdsmarkedet ca. 10 % over den gennemsnitlige tilkendegivelse
for ansøgere med sygdom eller handicap. Ifølge SUMH (Sammenslutningen af unge med handicap) kan det være vanskeligt for unge med kronisk sygdom eller handicap at finde et
studierelevant fritidsjob, hvilket kan gøre et studierelevant
frivilligt arbejde ekstra attraktivt og forklare interessen blandt
respondenter fra denne gruppe ansøgere i vores undersøgelse.
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TIDSAFGRÆNSET

FRIVILLIGHED OG EVENTS
Når man spørger de danskere, der ikke er frivillige,
hvad årsagen er, så svarer
langt størstedelen, at det
bunder i travlhed – og altså
hverken i manglende lyst
eller vilje (CFSA’s Frivilligrapport 2016-2018).
Spørgsmålet er, om der er
potentiale for at engagere
flere i frivilligt arbejde, hvis
opgaverne er kortvarige og
afgrænsede? En mulighed
er via event-frivillighed.
Den form for frivillighed er
mindre forpligtende, der er
tale om konkrete opgaver,
og det kræver ikke meget
tid.
Tæt på hver fjerde i vores
brugerundersøgelse indikerede, at de helst ville have et
tidsafgrænset frivilligt job,
hvis de havde frit valg og lige
muligheder.
Der åbner sig helt nye muligheder for rekruttering af
frivillige, hvis foreninger og
projekter udfordrer sig selv
og overvejer, om nogle af
opgaverne kan løses af
event-frivillige eller frivillige,
der engagerer sig kortvarigt.
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FRIVILLIGJOB.DKS ENGELSKE JOBPORTAL

VOLUNTEERING.DK
I feel very included and it
motivates me to learn more Danish...
Frivilligjobs søsterportal Volunteering.dk med engelske opslag er
henvendt til ansøgere, som har en international baggrund. Vi har
et stort ønske om, at alle skal have mulighed for at kunne engagere sig frivilligt. Særligt for Volunteering.dk er, at manglende
eller begrænsede danskkundskaber ikke bør være en hindring for
deltagelse i frivilligt arbejde.
I 2018 søgte 1.125* borgere et Frivilligjob via Volunteering.dk, hvor
organisationer og foreninger samlet oprettede 463 jobopslag. Da
nogle søgte mere end ét job, blev det samlede antal henvendelser
til organisationerne på 1.581 via siden. I alt er omkring 594 blevet
frivillige efter at have søgt et frivilligt arbejde på Volunteering.dk.
Når organisationer opretter opslag på Frivilligjob.dk og tilkendegiver, at de ønsker det oversat til engelsk, kommer det på Volunteering.dk. Ved at lægge opslag op her henvender man sig til
mennesker, som har begrænsede eller slet ingen danskkundskaber. Vores undersøgelse viser, at den markant største gruppe
ansøgere (41 %) kommer fra et andet EU-land.
10 % færre på Volunteering.dk end
på Frivilligjob.dk er blevet frivillig.
Den relativt store forskel skyldes
især sproglige udfordrin-ger.
I 2019 vil vi fra frivilligjob.dks side
gøre en ekstra indsats for at oplyse om, at på Volunteering.dk
kan man ikke forvente, at de frivillige kan dansk.

Motivation:
39 %

Gøre en forskel

35 %

Nye oplevelser

32 %

Udvide netværk

32 %

Forbedre dansk

30 %

Integration

* Tallet er behæftet med en mindre usikkerhed. Det skyldes, at vi i august 2018 skiftede til en ny version af
frivilligjob.dk, og de to siders statistikdata er ikke blevet samkørt. Derfor kan den samme person tælle for to
unikke brugere, hvis vedkommende fx har søgt et fri-villigjob først i det tidligere system før 22/8 og senere i det
nye system efter 22/8. Vi har dog en klar formodning om, at det kun drejer sig om et meget lille antal brugere.
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ORGANISATIONER
Hvilke organisationer rekrutterer via Frivilligjob.dk?
Frivilligjob.dk bruges af mange forskellige typer
foreninger, organisationer og institutioner. Både
store og små, kendte og mindre kendte. Side om
side kan besøgende se opslag fra både foreninger med en lang historie og projekter, som først
er ved at finde sit fodfæste. Vores organisationsundersøgelse indikerer, at knap 30 % af foreningerne på siden har eksisteret i mindre end fem
år, mens lidt over 60 % har eksisteret i over 10 år.

60 %

30 %

Til for hele civilsamfundet
Frivilligjob.dk anvendes meget af foreninger
og organisationer, som er den del af socialområdet (over 50 % af brugere fra organisationer på siden kategoriserer sig sådan).
Men flere og flere foreninger og organisationer fra andre områder af civilsamfundet
har fået øjnene op for værdien og mulighederne i online rekruttering.
Frivilligjob.dk har især budt velkommen til
flere idrætsforeninger, fordi disse ellers har
ry for oftest at rekruttere primært i eget netværk. Online rekruttering kan være med til at
åbne idrætsforeningerne op og samtidig tilføre dem nye typer frivillige, som de ellers
ikke ville få kontakt til.
Frivilligjob.dk ønsker at være en bred indgang
til frivillige muligheder i civilsamfundet, fordi
det giver flere mennesker mulighed for at
finde det frivilligt fællesskab, som passer til
netop deres interesser, behov og evner.
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ORGANISATIONER
Foreninger når mennesker uden for eget netværk
Over 60 % af brugerne fra organisationer svarer, at Frivilligjob.dk
er ”Meget effektivt” eller ”Effektivt” til at nå personer uden for eget
netværk. Vores undersøgelse blandt brugere fra organisationer
viste, at langt de fleste vil anbefale andre organisationer at anvende Frivillijgob.dk – kun 3 % siger, de ikke vil.
Tilfredsheden bunder sandsynligvis i, at organisationerne er glade
for de ansøgninger, som de får gennem Frivilligjob.dk. Over 50 %
af brugerne betegner ansøgningerne som ”I meget høj grad” eller
”I høj grad” relevante, mens knap 20 % finder dem ”I nogen grad
relevante”.

Brugere fra organisationer fremhæver især om
ansøgerne gennem Frivilligjob.dk:
Ansøgere har forstået jobbets
indhold og formål

Ansøgere har de rette kompetencer

Ansøgere lever op til de formelle krav
beskrevet i jobopslaget

Ansøgere er velovervejede
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HVORFOR BLIVER ALLE ANSØGERE IKKE FRIVILLIGE?
Vores brugerundersøgelser viser, at knap tre ud af ti, der har søgt job på
Frivilligjob.dk ikke er blevet frivillige. På Volunteering.dk er tallet endnu
højere, men her gør det forholdsvis lille antal respondenter (139), statistikken noget mere usikker. Vi er naturligvis meget interesserede i at
finde ud af, hvad der ligger til grund for dette, og hvordan vi kan få flere
til at lykkes med at blive frivillige.
’JEG VIL GERNE VÆRE FRIVILLIG, FOR AT FÅ
EN SLAGS KOLLEGAFÆLLESSKAB ELLER
BARE FÆLLESSKAB MED NOGLE.

På Frivilligjob.dk gælder det for 25 % af dem, der ikke har fået arbejde,
at jobbet var blevet besat af en anden, eller at de ansøgte et opslag, hvor
organisationen allerede havde frivillige nok. På Volunteering.dk gælder
dette for 32 %. På begge hjemmesider er der desuden en vis procentdel
(13 % for Frivilligjob.dk og 13 % for volunteering.dk), som angiver, at de
ikke oplever, at deres forventninger blev indfriet. Dette er en stærk
indikator på, at tydelig kommunikation og vedkommende informationer
er alfa og omega i opslag, fordi det kan hjælpe til at afstemme
forventningerne på forhånd. En potentiel ansøger kan bedre vurdere
relevansen i et opslag, hvis ansvarsområder, arbejdsopgaver, generelle
og specifikke forventninger til frivillige, foreningens tilbud til frivillige mv.
tydeligt beskrives.
Flere ansøgere i vores engelske undersøgelse indikerer, at de nu er stoppet
som frivillige, det de ikke følte sig taget godt imod, idet de andre frivillige
kun talte dansk sammen. Det vidner om, at sproget ikke kun kan være en
barriere for indtrædelse i en frivillig forening, men det kan også være en
barriere for fastholdelse, fordi sproget er en vigtigt del af at kunne forstå og
deltage i kommunikationen i foreningen. Hvis en forening ikke gør en aktiv
indsats for at imødekomme denne naturlige barriere, så er der en risiko for,
at den internationale ikke bliver inkluderet i arbejdet og fællesskabet og
stopper som frivillig, fordi de ikke føler sig taget godt imod.

...BEING THE ONLY FOREIGNER IN MY GROUP
EXPOSED ME TO SOCIAL MOMENTS WHERE
DANES STARTED TO TALK ONLY IN DANISH,
EXCLUDING ME...
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HVORFOR BLIVER ALLE ANSØGERE IKKE FRIVILLIGE?
På både Frivilligjob.dk og Volunteering.dk er manglende svar på ansøgningen den væsentligste faktor til, at det ikke er lykkedes alle undersøgelsernes respondenter at finde et frivilligjob. Det gælder for mere end
40 % på både Frivilligjob.dk og på Volunteering.dk. Vores systemer viser,
at mange ansøgninger bliver set og nok også læst, men der er desværre
mange, som ikke får svaret deres ansøgere.
Frivilligjob.dk ved og har meget stor forståelse for, at ansøgningerne ofte
modtages og administreres af personer, som også selv er frivillige, og at der
er mange opgaver at løse i de frivillige foreninger og organisationer.
Men samtidig er det ærgerligt, at konsekvensen skal være, at der er et stort
antal potentielle frivillige, som bliver tabt, fordi de ikke modtager svar. Vi
hører fra ansøgere, at manglende svar er demotiverende og direkte kan
afholde dem fra at søge andre stillinger.
Derfor håber vi, at et øget fokus på problematikken vil afhjælpe det store
tab af potentielle frivillige, og vi vil i 2019 sætte et større fokus på dette.

[OM MANGLENDE SVAR PÅ ANSØGNING]

...IKKE MOTIVERENDE FOR
IGEN AT LÆGGE BILLET IND
PÅ ET FRIVILLIGJOB-OPSLAG.
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ERFARINGER FRA 2018

NI ANBEFALINGER TIL
REKRUTTERING AF FRIVILLIGE
Som opsamling på rapporten vil vi her komme med ni anbefalinger
til rekruttering af frivillige, som er udledt af erfaringerne fra vores tre
undersøgelser. Vi opfordrer dig til at bruge dem til overvejelser omkring, hvordan I kan opnå endnu større succes med jeres rekruttering af frivillige, og hvordan I kan optimere jeres processer og måder
at rekruttere på. Samtidig er det vores håb, at frivilligcentre, organisationer og andre aktører i civilsamfundet vil have dem in mente,
når rekruttering og fastholdelse af frivillige er i fokus.

Fortæl ansøgere hvordan
Mange besøgende på Frivilligjob.dk leder efter en mulighed for at
gøre en forskel. Derfor er det vigtigt, at et jobopslag er tydeligt omkring, hvordan og for hvem den potentielle frivillige vil komme til at
gøre en forskel, hvis personen søger jobbet.

Fortæl, hvad I brænder for!
Jeres positive oplevelse af at være frivillig i netop jeres forening
smitter, så fortæl potentielle ansøgere om det. I er måske særligt
glade for jeres gode fælleskab eller de meningsfulde opgaver eller
noget helt tredje. Ved at italesætte dette kan nye ansøgere blive
inspireret og motiveret til også at blive frivillige samme sted.

Et stærkt brand er ikke altid nok
En frivillig forening med et kendt logo og sag har måske nemmere
ved at tiltrække sig opmærksomhed, men det er ikke altid nok til at
lande en ansøgning fra en ny frivillig. Potentielle ansøgere går efter
spændende opgavebeskrivelser, der er meningsfulde og relevante.
Det er især vigtigt at være konkret og vedkommende og fortælle,
hvilken forskel netop det job gør for en bestemt målgruppe, og
eksemplificer gerne.
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Nytænk tid i foreningen
De fleste jobs på Frivilligjob.dk er kontinuerlige, men Frivilligjob.dk
oplever en større interesse for frivilligjobs, hvor den frivillige ikke
binder sig til at møde op fx hver uge som fx spejderleder eller besøgsven. Overvej derfor, om det er en tendens, som jeres forening
kan hoppe med på – er der nogle afgrænsede opgaver hos jer, som
man kan løse i en kortere periode? Fx samle møbler eller lave en
strategi for sociale medier.

Nytænk opgaverne i foreningen
Ved at have stor diversitet i typen af opgaver en forening udbyder,
så bliver gruppen af potentielle ansøgere til ens opslag også større.
Nogle ansøgere vil gerne redde hele verden, mens andre bare vil gå
og reparere ting. Ved at have flere typer opgaver lige fra praktiske
til intellektuelle, så er der også mulighed for at invitere flere ind i de
frivillige fællesskaber.

Medtag vedkommende information
i jobopslag
En måde at invitere mennesker, som lever med kronisk sygdom
eller en form for handicap og/eller funktionsnedsættelse, ind i et
frivilligt engagement er ved at informere om psykisk arbejdsmiljø
(fx arbejdspres) og fysiske forhold (fx adgang til offentlig transport)
i jobopslagene. På den måde kan det nemmere afkodes, hvorvidt
det frivillige job er relevant for vedkommende.
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Uudnyttet potentiale:
Udvekslingsstuderende som frivillige
Hvert år kommer mage udvekslingsstuderende til Danmark for at
studere (ofte i 1-2 semestre). Mange af dem meget gerne engagere
sig i frivilligt arbejde – den interesse kan foreninger drage nytte af.
Frivilligjob.dk opfordrer organisationer til at tænke over mulige jobs,
som kan være relevante for personer, som er her i en kortere periode
og hvor perfekt danskkundskaber heller ikke er nødvendige.

Undgå spild af kompetencer:
Åben op for internationale i foreningen
Mange internationale, som fx kommer til Danmark pga. arbejde eller
partners job, har et stort ønske om at bidrage, lære nyt, blive integreret og gøre en forskel. Mange har før været frivillige og ønsker også at
være det i Danmark. Frivilligjob.dk opfordrer foreninger til at overveje,
om der er jobs i foreningen, som personer uden stærke dansk kundskaber kunne varetage. Vi opfordrer til at lave en strategi for, hvordan
de internationale bliver taget godt imod og fastholdt som frivillige i
forening. Søg gerne inspiration på Volunteering.dk.

Giv alle ansøgere svar
– for andre foreningers skyld
Nogle opslag får (for) mange ansøgere; nogle foreninger bliver kontaktet af ansøgere, som desværre ikke er relevante til jobbet. Hvis
jeres forening ikke selv kan gøre brug af en ansøger, så opfordr vi til,
at man giver personen et begrundet svar, så personen har noget at
arbejde videre med. Hvis I af den eller anden årsag må afvise en ansøger, så opfordrer dem til at søge videre, for andre organisationer
kan helt sikkert bruge dem, selvom I ikke kan.
Nogle ansøgere giver udtryk for over for Frivilligjob.dk, at et manglende svar eller ubegrundet afvisning kan ødelægge motivationen til
at søge videre – hvis I sender disse ansøgere godt videre, kan endnu
flere finde deres frivillige fællesskab.
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Vil du have mere viden?
Søger du mere information om, hvordan man laver gode opslag, så
gå ind på Frivilligjob.dk, hvor vi har en ”Guide til gode opslag”.
På volunteering.dk har vi desuden lavet sektionen ”Volunteering in
Denmark”, hvor historien, kulturen og omstændighederne for dansk
frivillighed gennemgås.
Her kan foreninger også søge inspiration til at have internationale i
Danmark som frivillige og ressourcepersoner i deres arbejde. Som et
konkret redskab til internationale frivillige har Volunteering.dk også
en guide til at være frivillig i en dansk kontekst.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Ring til os på

Skriv til os på

31 68 56 87

info@frivilligjob.dk

JEG HAR SELV MODTAGET
HJÆLP. DET ER EN MÅDE AT GIVE
NOGET TILBAGE PÅ.

Vil du med?

