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Sådan får du et opslag på hjemmesiden frivilligjob.dk 

Gå ind på siden frivilligjob.dk 

Tryk på ”opret annonce” 

 

Tryk på ”Opret tast-selv job (frivilligjob) 
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Læs tjeklisten og tryk på ”Gå videre til jobindtastning” 

 

Så skal du udfylde felterne med information. 

Først skal du angive din overordnede organisation (dette bruges bl.a. til at give dit opslag et 

organisationslogo). Der er mange organisationer, så det er en god ide at se listen igennem for at se om din 

organisation er opskrevet. 
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Hvis ikke du organisation er på listen kan du vælge ”Min organisation er ikke med på listen” og så får du 

mulighed for at indtaste organisationens navn. 

 

Derefter skal du udfylde en masse informationer. 

Du skal kun skrive et navn under lokalforening, hvis du er en del af en større organisation. Rødovre 

Frivilligcenter, skal ikke skrive noget der, mens Røde Kors Rødovre, skal skrive deres navn under ”Lokal 

Forening”. Adressen og telefonnummeret er på organisationen, og ikke det sted hvor arbejdet skal udføres. 

Under WWW kan du indtaste foreningens hjemmeside. 

 

Herefter indtaster du information om kontaktpersonen. Det er meget vigtigt at du skriver en email der 

bliver tjekket ofte, da det er her at både potentielle frivillige og frivilligjob.dk skriver. Du kan også skrive en 

kommentar (men det er til friviligjob, så for det meste skal den være blank). 

 



Opslag på frivilligjob.dk 

4 
 

Så er det blevet tid til at skrive selve annonceteksten. Sørg for at have en god overskrift og kort 

beskrivelse/appetitvækker, da det er det som potentielle frivillige ser.  Du har mulighed for at lave påvirke 

opsætningen lidt ved hjælp af fed, punktopsætning m.m. Hvis du skriver noget, markerer det og trykker på 

den lille kæde har du mulighed for at indsætte et link. Du skriver nu hjemmesideadresse du ønsker at linke 

til under ”Link URL” under ”Target” er det en god ide at vælge ”Åben link i nyt vindue” når du trykker 

”Indsæt” bliver den markerede tekst til et link. 

 

 

 



Opslag på frivilligjob.dk 

5 
 

Med mindre I ønsker at få jeres opslag oversat skal I lade ”Udenlandske frivillige” stå blankt. 

 

Du kan vælge at kopiere kontaktinformationer eller du kan udfylde dem igen. Derefter skriver du adresse 

m.m. til det sted hvor det frivillige arbejde skal udføres. Hvis der er tale om frivilligt arbejde over hele 

landet, kan du vælge ”Hele landet”, hvis det er virtuelt, kan du vælge ”Virtuel volunteering” – dette kunne 

fx være en person der skal opdatere en hjemmeside. 

 

Til sidste skal du angive ”Aktiveringsdato” – altså den dato hvorfra dit opslag kan ses og ”Udløbsdato” – 

altså den sidste dag dit opslag ses. 

 

Så har du dit opslag på frivilligjob.dk. Du modtager herefter login m.m., så næste gang du skal lave et 

opslag, behøver du ikke at skrive helt så mange ting ind. 


