Studentermedhjælp søges: Fundraising til
Settlementet Vesterbro
Settlementet Vesterbro har arbejdet socialt i Vesterbros gader i over 100 år. I dag skaber vi
fællesskaber, hvor mennesker mødes på tværs og bygger hinanden - og fællesskabet - op. Vores
arbejde er baseret på stærke professionelle kompetencer, og frivillige kræfter indgår som
ligeværdige aktører i de enkelte indsatser. Vi bruger vores viden konstruktivt i den bredere debat
om samfundets sociale udvikling. På den måde bidrager vi til kampen mod social udsathed, ulighed
og ensomhed.
Til vores arbejde med at skabe håb, forandring og meningsfulde fællesskaber, søger vi nu en
studentermedhjælper, der får til opgave at hjælpe med at drive en helt ny indsamlingsindsats
blandt private, der ønsker at støtte Settlementets sociale hjælpearbejde.
Som studentermedhjælp indenfor privatfundraising får du mulighed for at arbejde med indsamling
blandt privatpersoner. Du kommer til at lære en masse og du får hands-on ansvar for eksekvering
og drift af vores nystartede indsats for at rekruttere privatpersoner, der giver økonomiske
donationer til Settlementet. Alt sammen i tæt samarbejde med et lille team af kollegaer, som
arbejder på at opbygge Settlementets nye private bidragsprogram.
Det skal du arbejde med:

Din vigtigste opgave er at være primær tovholder på driften af vores helt nye CRM (database).
Dine opgaver bliver således:
•

•
•
•

At drive vores CRM- system, vi bruger Donorfy integreret til OnlineFundraising. Vi forventer
ikke, at du kender disse systemer, men du skal have lyst til med tiden at blive vores
superbruger.
Løbende databaseopgaver, såsom donationsregistrering, datavedligeholdelse og forskellig
anvendelse af udtrukne data mhp. målretning og segmentering.
I samarbejde med gode kollegaer at udvikle og afvikle hvervekampagner for fast støtte og
donationer til Settlementet, herunder vores digitale lead-generering.
At være tovholder på vores indsamlingsinitiativer fra private; arbejde med koncepter, fysiske
og digitale events, der skaber engagement og genererer indsamling eller leads.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er studerende - helst med 2 år tilbage af dit studie. Måske går du på CBS eller
ITU, men din uddannelsesretning er ikke det vigtigste for os. Det er derimod din indstilling og dit

I Settlementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.
Vi har arbejdet socialt i Vesterbros gader i over 100 år og skaber forandringer og nye håb hver eneste dag.
I vores sociale handelsgade i Saxogade, via vores beskæftigelses- og rådgivningsarbejde, i vores mange klubber, på feriekolonien
Lyngborgen og i det aktive værested Gang i Gaden.
Alle er med i fællesskabet.

ønske om at være med til at gøre en stor forskel, gennem dit arbejdet med indsamling til
Settlementets mange sociale indsatser.
Du kan styre efter målbare KPI’er og arbejde konstruktivt for at nå dine mål – også selvom du
møder udfordringer. I det hele taget har du fokus på ’salg’, markedsføring og du besidder en god
forretningsforståelse. Du har måske tidligere erfaring med telemarketing eller som facer.
Du arbejder selvstændigt, men er også en stærk teamplayer med evne til at håndtere mange
opgaver på én gang, ofte med deadlines.
Vi forestiller os, at den ideelle studerende:
•
•
•
•
•
•

Har en god fornemmelse for, hvad der ”virker” på sociale medier.
Kan arbejde systematisk.
Er udadvendt og brænder for at skabe resultater – vil gerne have erfaring med privat
fundraising.
Har gode IT-kundskaber og er klar på at sætte dig ind i nye systemer.
Har stærke kommunikationskompetencer, både skriftligt og mundtligt.
Har erfaring med at arbejde i CRM-systemer.

Det er et plus, men ikke et krav, hvis du har prøvet at lave annoncering på sociale medier.
Stillingen er 15-20 timer/uge efter nærmere aftale og med opstart omkring 15. august 2022.
Arbejdsstedet er som udgangspunkt Settlementets kontor på Dybbølsgade 41 på Vesterbro, hvor
du vil få et uformelt og engageret arbejdsmiljø med gode kolleger.
Stillingen som studentermedhjælper med fokus på fundraising hos Settlementet kræver flydende
danskkundskaber.
Vil du vide mere?

For yderligere spørgsmål om stillingen kontakt venligst udviklingschef Julie Takla Helsted på
julie.takla@settlementet.dk
Send os en kort skriftlig ansøgning på max én side og CV inden den 24/6, vi holder samtaler i uge
27. Send din ansøgning til julie.takla@settlementet.dk. Bemærk venligst, at kun kandidater inviteret
til interview vil blive kontaktet.
Besøg os på www.settlementet.dk
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