
Sådan bruger du Frivilligjob.dk



Hvis du ikke har en bruger:
Gå til side 3

FRIVILLIGJOB.DK

Hvis du har en bruger: 
Gå til side 7

Derfor skal du bruge frivilligjob.dk

Synlighed 

frivilligjob.dk formidler hvert år mere end 15.000

kontakter mellem organisationer og frivillige

Nå ud til nye målgrupper
Knap halvdelen af ansøgerne er førstegangs-

frivillige, godt halvdelen er under 30 år og en

større andel lever med funktionsnedsættelse.

Hjælp lige ved hånden på frivilligjob.dk
Find how-to-videoer og overskuelige guides til gode

opslag og bliv klogere på mangfoldig rekruttering

Gå til den side, som passer til dig:
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Brandingbilleder
Gå til side 20

Ansøgninger på Frivilligjob.dk
Gå til side 17



Sådan opretter du en bruger 

Åben din browser - her ser du de fire mest anvendte browsere

frivilligjob.dk er ikke kompatibel med Internet Explorer.

Brug derfor IKKE Internet Explorer når du skal bruge

Frivilligjob.dk

Skriv www.frivilligjob.dk i adressefeltet og tryk på enter på

dit tastatur

FRIVILLIGJOB.DK

Chrome Firefox Safari Edge

OBS!
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I øverste højre hjørne finder du 'log ind'-knappen. 

Denne trykker du på.
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Nu er du på forsiden af frivilligjob.dk

Du kommer nu ind på følgende side
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Som ny bruger på Frivilligjob.dk skal du nu trykke på knappen 

'OPRET OPSLAG VIA TAST-SELV'

Du skal nu angive 

Brugernavn, E-mail, Organisation, Kontaktperson

Vi anbefaler, at du har allerede har skrevet dit opslag i Word, så du nemt
kan kopiere teksten over i tast-selv. Så er du hurtigere i gang!

Er du er en del af en
lokalafdeling i en 
større organisation, så
skal du angive
hovedorganisationens
navn - fx skal en fra
Røde Kors Hedensted
kun angive Røde Kors
under 'Organisation"
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Tip:

OBS!
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Er din organisation ikke oprettet og derfor ikke dukker op i

rullemenuen, vinger du af i 'Min organisation er ikke på listen'

Du skal nu udfylde organisationens informationer:

Organisationens navn, Gade, Postnr., By. 

Derefter trykker du på 'næste'
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Er din organisation allerede oprettet, vælger du den i 

rullemenuen og trykker næste8
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Det er nu tid til at skrive dit opslag. Har du allerede skrevet teksten

i word, så kopierer du den blot ind.

Valg af opgavetype Valg af arbejdsområde 
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Sådan opretter du et opslag 
1

ingen fulde navne,
telefonnumre eller
mailadresser i
opslaget. 
Heller ikke
henvisning til egen
rekrutteringsside i
annonceteksten.
Ønsker du at benytte
dig af eget
ansøgningssystem
eller email, se side 10

OBS!
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Tidsbegrænset varighed. Vælg her hvilken periode opgaven 

skal udføres i.

Du skal nu vælge opgavens varighed
(Vælger du længere forløb, springer du blot videre til punkt 5 på side 9)

Event. Vælg her eventets tidsbegrænsning, hvilken type 

event det er og kryds af, om opslaget må sendes til det 

lokale eventkorps
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Udføres jobbet på en bestemt adresse, i en bestemt by eller bestemt

kommune, så vælg Fast arbejdsadresse. (Bemærk, du kan tilføje flere

adresser, hvis dette er relevant.)

Kan opgaven klares hjemmefra, vælger du virtual volunteering

Du skal nu vælge hvor opgaven skal udføres henne

Er opgaven udenlands, vælger du Frivilligt arbejde i udlandet.
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Ønsker du at modtage ansøgninger til din

organisations interne ansøgningssystem, angiver du

linket til det ønskede ansøgningssystem

Såfremt du ønsker at modtage ansøgninger direkte til din mail

angiver du hvilken mail ansøgningerne skal sendes til

Ønsker du at gøre brug af Frivilligjob.dk ansøgningssystem, lade

du blot feltet stå tomt.

Næste step er at tage stilling til om du ønsker at benytte dig

Frivilligjob.dks ansøgningssystem eller om du ønsker at

modtage ansøgninger til din mail eller din organisations eget

ansøgningssystem.
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Benytter du af eget
ansøgningssystem
eller email, lager vi
ikke ansøgers
informationer eller
statistik herom

OBS!



Du er næsten ved at være færdig. Nu kan du med fordel

gennemgå dit opslag. Tjek at alt ser korrekt ud og du har udfyldt

alle felter, at det er den korrekte adresse, korrekt mailadresse etc. 

Hvis alt er, som det skal være, så klik på 'gem'.

I løbet af en-tre dage vurderer vi dit opslag og du modtager et log

in via den angivede mail, og jobbet vil uploades på Frivilligjob.dk.

Vurderes det, at der mangler oplysninger, før opslaget kan

godkendes, modtager du en mail fra supporten.

Til slut skal du vælge i, hvilken periode opslaget skal være

synlig på Frivilligjob.dk samt vinge af i samtykkeboksen.

Nu er dit opslag sendt ind til Frivilligjobs support, der gennemgår

din annonce.
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Sådan bruger du Frivilligjob.dk
Gå til forsiden af Frivilligjob.dk

I øverste højre hjørne finder du log ind-knappen. Denne trykker du på.

Du kommer nu ind på følgende side
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Her logger du ind med dit brugernavn samt det

tilsendte kodeord

OBS: Har du været logget ind før og ændret dit kodeord, er det selvfølgelig dette du logger ind med.

Du kommer nu til forsiden af dit administrationsmodul 

Det er denne side du vil komme til hvis du trykker på første

menupunkt i menuen til venstre: Oversigt
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Se hvor mange der har set din annonce

Hvor mange der har ansøgt

Se din annonces ID

Se hvornår annoncen sidst er opdateret

I menupunktet Dine frivilligjobs, kan du se dine aktive opslag 

og dine inaktive opslag

Under menupunktet Opret frivilligjob, kan du oprette et

nyt opslag

Under Aktive opslag, kan du følgende ting:
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Tryk på globussen, hvis du ønsker at oversætte din

opslag til engelsk/dansk

Tryk på koordinatsystemet og du vil kunne se statistik over det

ønskede opslag

Tryk på kalenderen hvis du ønsker at forlænge datoen på

din annonce

Udover ovenstående ting, er der følgende muligheder under Aktive opslag:

Tryk på blyanten, her kan du Redigere opslag

Tryk på forstørrelsesglasset og du vil få din annonce vist. 

Tryk på ID kortet og du vil se ansøgningerne til jobbet

Tryk på ikonet med X, hvis du ønsker at deaktivere din annonce

Tryk på skraldespanden, hvis du ønsker at slette din annonce

OBS: det vil ikke være muligt at slette din annonce, hvis der er ubehandlede ansøgninger.
Vi anbefaler ikke at du sletter dit opslag, da du ikke vil kunne tilgå oplysningerne herfra

igen
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Tryk på globussen, hvis du ønsker at oversætte din

opslag til engelsk/dansk

Tryk på koordinatsystemet og du vil kunne se statistik over det

ønskede opslag

Tryk på kalenderen hvis du ønsker at forlænge datoen på

din annonce

Under Inaktive opslag er der følgende muligheder:

Tryk på blyanten, her kan du Redigere opslag

Tryk på forstørrelsesglasset og du vil få din annonce vist. 

Tryk på ID kortet og du vil se ansøgningerne til jobbet

Tryk på ikonet med X, hvis du ønsker at deaktivere din annonce

Tryk på skraldespanden, hvis du ønsker at slette din annonce

OBS: det vil ikke være muligt at slette din annonce, hvis der er ubehandlede ansøgninger.
Vi anbefaler ikke at du sletter dit opslag, da du ikke vil kunne tilgå oplysningerne herfra

igen
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I menupunktet Se ansøgninger, i venstre menu. Vil du finde de

ansøgninger, der er kommet til dine aktive annoncer og til dine

lukkede annoncer

Du vil modtage en mail, når der kommer en ansøgning til din 

aktive annonce

Har du fået en ansøgning, til en aktiv annonce vil menuen Se
ansøgninger, se således ud:
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Frivilligjob.dks ansøgningssystem
Har du valgt at bruge Frivilligjob.dks standard

ansøgningssystem, er der på de kommende sider en guide til

hvordan du kan se ansøgninger til dine frivillige jobs. 



Ønsker du at se ansøgningen, trykker du på ansøgerens navn

Herunder vil du kunne se ansøgningen samt ansøgerens

kontaktoplysninger

Når du har skabt kontakt til ansøgeren, så markér ansøgningen

som behandlet.
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Trykker du på pilen til højre, vil ansøgerens navn og

ansøgningens status fremgå



I menupunktet Brugerindstillinger, kan du ændrer navn, e-

mail, telefonnummer samt skifte dit kodeord

OBS: Disse oplysninger er ikke tilgængelig for de potentielle frivillige. Disse oplysninger 
bruges kun af Frivilligjobs support

I menupunktet Organisation, kan du kun ændrer noget, hvis du

er tildelt superbruger-adgangen. Skriv til info@frivilligjob.dk for at

høre mere herom.
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Foruden de allerede gennemgået funktioner, der er at finde i

administrations-modullet, er der i venstre side Ressourcebanken

Her finder du forskellige genveje til viden og værktøjer der kan

være nyttige for den NGO 

FRIVILLIGJOB.DK
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Brandingbilleder på Frivilligjob.dk
Sådan tilføjer du brandingbilleder på din

organisationsprofil 

1 Du logger ind via tast-selv

2 For at redigere din organisationsoplysninger, skal du

trykke på Organisation
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3 Du scroller ned på siden og finder nedenstående boks 

4 For at vælge en billedfil, trykker du på Vælg billedfil. 
Nu kan du vælge mellem dine billeder på din computer *.

*OBS: for bedste resultat, vælg et billede i png. eller jpg. fil på minimum 1200 pixels i bredden og 300 pixels i højden.
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Når du har valgt et billede, kommer det frem i rammen. 

Billedet kan nu justeres i størrelse og beskæres ved at rykke rundt på billedet inde i

rammen samt ved brug af markøren.

Når du er tilfreds med billedet, kan du angive en billedbeskrivelse,

fotografen, rettighedsholder etc. 
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Dernæst skal du bekræftet at du har rettighederne til at bruge billedet7

8 Slutteligt skal du gemme billedet
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Er uploaded vellykket vil følgende pop-up vindue dukke op

Nu kan andre brugere under din organisation benytte brandingbillederne på

deres jobopslag.
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Tilføjelse af brandingbilleder på jobopslag

1
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Når du opretter eller redigere et jobopslag kan du vælge mellem

brandingbilleder der er tilføjet din organisation 

(NB!: det er er kun superbrugere der har mulighed for at tilføje og fjerne brandingbilleder). 

Valg af brandingbilleder foregår lige under annonceteksten

Her skal du trykke på det brandingbilleder du ønsker at få tilføjet til jobopslaget – er

billedet valgt vil der være en smal rød ramme omkring billedet.
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Ønsker duikke at have et brandingbillede, skal du trykke på billedet med

kryds i.

Når brandingsbilledet er valgt/fravalgt, kan joboprettelsesprocessen

fortsættes.

HUSK at gemme opslaget til sidst!
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Sådan ser det valgte brandingsbilled ud på det
færdige opslag



Har du brug for viden?
Søger du 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.

Har du brug for hjælp?
Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Se vores åbningstider på www.frivilligjob.dk.

Ring til os på
 

31 68 56 87

Skriv til os på 
 

info@frivilligjob.dk
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