Bedre Psykiatri søger energisk og kreativ fundraiser
Er du en nysgerrig og energisk fundraiser, med særlig kompetence inden for medlemmer og private
bidragsydere? Så har vi en sjov legeplads til dig. Bedre Psykiatri er landets største medlemsorganisation
inden for psykiatrien og arbejder hver dag for at forbedre vilkårene for pårørende til mennesker med
psykisk sygdom. Vi leder efter en kreativ og systematisk fundraiser med fagligheden i orden, som kan
bidrage til at skabe grundlaget for foreningens fortsatte vækst i medlemmer og private donerer samt
bidrage til at stimulere og udvikle giverkulturen i foreningen.

Opgaverne er primært:
-

Ansvar for strategisk og konkret at øge antallet af private donorer
Ansvar for strategisk og konkret at tiltrække og fastholde flere medlemmer
Ansvar for vores telemarktingarbejde, herunder kontingentbetalinger, PBS og månedsbidrag mm.
Medansvar for fondsansøgninger samt flerårige projektansøgninger
Bidrage til at sikre sammenhæng i vores medlemskommunikation, kampagnearbejde og SoMeindsats med fokus på at skabe engagement og loyalitet hos medlemmer, private donorer og følgere
mm.

Konkret forventer vi:
-

-

At du har erfaring med at tilrettelægge telemarketingkampagne - gerne fra en NGO (donationer og
kontingenter).
At du ikke er bange for at prøve nye ting af, og at du byder ind med ideer og nye tiltag.
At du har erfaring med og forståelse for de udfordringer, der er forbundet med opgaverne i en
medlemsorganisation, der er båret af frivillige, og hvor der er lagt en høj grad af etik og omtanke til
grund for valget af de forskellige metoder til arbejdet.
At du både har stærke samarbejdskompetencer og er i stand til at arbejde selvstændigt.
At du har indsigt i, hvordan forskellige kommunikationskanaler kan bruges aktivt i arbejdet.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har fagligheden i orden og
har erfaring fra en lignende stilling. Vi har et stærkt ønske om, at du bidrager til at bringe os videre i
forhold til at udvikle giverkulturen i foreningen, og du er derfor typen, der tænker ud af boksen og den som
evner at eksekvere.
Du vil blive en del af vores nyetablerede fundraising- og kampagneteam på Bedre Psykiatris sekretariat i
Københavns Indre by, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med resten af vores dynamiske
medarbejdergruppe. Vi tilbyder et kreativt og godt arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet og godt samarbejde på
tværs af opgaverne er i centrum.
Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. marts – eller hurtigst muligt herefter. Nærmere
oplysninger om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen via js@bedrepsykiatri.dk - 2990
8646. Ansøgningsfrist er torsdag den 18. januar kl. 12.00. Motiveret ansøgning med CV og andre relevante
bilag sendes job@bedrepsykiatri.dk.

