
Vil du være frivillig
i Tænketanken Frej?

 
Så er det nu du skal slå til! Tænketanken Frej byder velkommen til nye frivillige kræfter, der vil være med til at
skabe et stadig mere bæredygtigt Fødevaredanmark gennem samarbejde og dialog mellem forbrugere og
fødevareproducenter.

  
Tænketanken Frej er drevet af frivillige, og vi elsker forskelligheder. Vi består af over 50 frivillige med vidt
forskellige baggrunde, erfaringer og uddannelser. Teamet tæller både færdiguddannede og studerende,
dyrlæger, maskiningeniører, landmænd og CBS’ere. Der er ikke nogen fast opskrift på en Frej-frivillig, ud over at
du skal kunne se dig selv arbejde sammen med et netværk af ambitiøse og dedikerede frivillige og i fællesskab
søge nuancerne i fødevaredebatten. Aktiviteterne er skabt gennem Frejs forskellige udvalg, som varetager
opgaver inden for hver deres respektive områder:

  
Debat udvalget

  
Du har ansvaret for at definere og arrangere de
faglige events, der har gjort tænketanken Frej så
succesfuld med at højne fødevaredebatten.   Vi står
for alt fra brainstorming, kontakt til ministre og
politikere, ideer og bookning af eventlokationer,
invitation af oplægsholdere, og alt det praktiske, der
følger med, når man afholder events, der gør en reel
forskel for udviklingen i den danske fødevaredebat. 

 

HR udvalget
  

HR har fokus på de frivillige i Frej. Hvis du ønsker at
bidrage til at motivere og fastholde de eksisterende
frivillige, er dette udvalg noget for dig. Du vil være med
til at arrangere diverse interne events, herunder
sociale events som sommerfest, julefrokost og
månedlige fælles møder. Derudover arbejder vi med
fastholdelse samt rekruttering af frivillige hvert halve
år. 

  

Kommunikationsudvalget
  

Kommunikationsudvalget står for al den eksterne
kommunikation og markedsføring af Frej - med stort
fokus på SoMe. Udvalget er delt op i to tvillingeudvalg:
Branding og Eventkommunikation. Du kan læse mere
om udvalgene her. Det er vigtigt, at du er en god
formidler og har lyst til at blive (endnu) dygtigere -
både til det strategiske men i høj grad også til
eksekvering.

 

Analyse udvalget
  

Du skal være med i analyseudvalget, hvis du er god til
at skabe overblik over  tværfaglige problemstillinger,
som præger fødevaredebatten. Vores opgaver består
bl.a. i lave “one-pagers”, “fem skarpe” og notater om
debatarrangementerne, så vi fastholder de vigtige
pointer og løsninger. Vi sætter pris på forskellige
fagligheder, men vigtigst er, at du kan tage ansvar, vise
initiativ, har lyst til at lære og har en skarp pen.

  

Hvad forventer vi af dig?
 Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er nysgerrig og villig til at se tingene fra flere sider. Du har

interesse for fødevare(debatten) og har vigtigst af alt lyst til at blive (endnu) klogere. I København mødes vi ca.
én gang om ugen om mandagen i de respektive udvalg, og derudover forventer vi deltagelse i diverse events.
Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge er ca. 5 timer.

  
Praktisk information

 Så send en motiveret ansøgning (150-200 ord), hvor du angiver, hvilket/hvilke udvalg du er mest interesseret i
samt dit CV til HR@taenk-frej.dk. Ansøgningsfrist er d. 13.  august 2018. Vi afholder samtaler løbende så send
din ansøgning allerede i dag.  Vi glæder os til at høre fra dig!

  
Om os

 Tænketanken Frej er en uafhængig fødevarepolitisk tænketank, der drives af over 50 frivillige. Frej arbejder
for et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark gennem samarbejde og dialog mellem Forbrugs- og
Produktionsdanmark.

 

Aarhus udvalget
  

Frej har nu været igang i Aarhus i 7 måneder, og det er nu tid til at opgradere afdelingen med et par skarpe hjerner
ekstra, da vi har flere spændende debatevents i efterårskalenderen.  I Aarhus beskæftiger vi os med hele
opgavepaletten: debat, kommunikation, analyse og HR. Vi er et lille - men stærkt - team på 10 personer, som indgår  i
et tæt samarbejde med de resterende udvalg i Kbh og sparrer på tværs .

 

https://www.taenk-frej.dk/blog/frej-soger-kommunikations-frivillige

