
ER DU VORES NYE KAMPAGNE-AKTIVIST?
Er du god til at kommunikere på forskellige medier? Går du rundt med en event maker i maven eller kan du bruge 
Instagram til storytelling? Vil du gerne afprøve din kreativitet og vil du gerne have en mere retfærdig verden og 
fortælle verden om de udfordringer udviklingslande står overfor? Så er du måske den rette til at være kampagne-
aktivist i Ghana Venskab. 

Ghana Venskab er en dansk udviklingsforening, der har lavet udviklingsprojekter i Ghana i 30 år. Vi arbejder for at 
udrydde ulighed, fattigdom og sult og fremme ligestilling og social og økonomisk retfærdighed. Ghana Venskab 
er en frivillig drevet forening, med mange engagerede frivillige tilknyttet forenings forskellige udvalg. 

En vigtig del af Ghana Venskabs mission er at udbrede kendskabet til udviklingsproblematikker i Ghana og 
fremme opbakning til udviklingssamarbejde i den danske befolkning. Dette kan du blive en del af.  Det kan for 
eksempel være ved at lave en udstilling, arrangere events, eller lave online kampagner.  Ghana Venskab vil gerne 
fremover involvere flere frivillige i vores kampagnearbejde. Derfor søger vi at etablere en gruppe af aktivister, der 
kan og vil være med til at organisere aktivister og deres aktiviteter.

Vi forventer, at du
• Har mod på at lære nye mennesker at kende
• Har flair for at organisere frivillige og tiltrække nye aktivister
• Kan tage ansvar for udførelsen af de opgaver I sætter i gang
• Er en god kommunikatør, der tænker ud af boksen og vant til at arbejde med forskellige medier
• Kan samarbejde med andre frivillige om alsidige opgaver

Så kan vi tilbyde
• Et frivilligt job med brede rammer for at afprøve nye ting
• Et netværk i hele Danmark af erfarne frivillige, der alle brænder for at fremme lighed globalt
• Erfaring med projekt – og kampagnestyring 
• Opgaver med stor mulighed for indflydelse og selvstyring
• Samarbejde med og relationer til vores ghanesiske samarbejdspartnere

Du kan læse mere om Ghana Venskabs frivillige aktivister på www.ghanavenskab.dk/blivfrivillig. 

Der er løbende rekruttering af aktivister, så hvis du er interesseret så skriv en motiveret mail samt dit CV til info@
ghanavenskab.dk. 
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