
 

 
 
 
 

 
Fundraisingkoordinator (barselsvikar) 

 
Caritas Danmark søger en fundraisingkoordinator til barselsvikariat i vores nationale team, hvor du bliver 
en del af teamets fælles opgaveløsning og får selvstændigt ansvar for vores indsamlingsaktiviteter i 
Danmark.  
 

Motiveres du af arbejdet med at fremme udvikling og fattigdomsbekæmpelse? 

Er du en dygtig kommunikator med erfaring inden for fundraising? 

Har du sans for projektledelse og budgetter? 

Kan du motivere frivillige og være i løbende dialog med en mangfoldighed af mennesker i vores bagland? 

Arbejder du struktureret, og trives du med selvstændig prioritering af tid og opgaver? 

Så vil vi gerne høre fra dig! 
 
 

Vi ønsker en medarbejder, der: 
 

• har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en kirkelig hjælpeorganisation 

• har relevant erfaring inden for fundraising på både digitale og trykte medier samt via sms 

• kan varetage kommunikation om indsamlinger til vores bagland og eksterne målgrupper  

• trives med en fleksibel arbejdstid, der også indebærer et mindre omfang af aften- og 
weekendarbejde i forbindelse med kampagner og events 

• er en empatisk, initiativrig og imødekommende kollega, der bidrager til fællesskabet  

• kan arbejde under pres og med korte deadlines – og stadig bevare overblikket og det gode humør 

• har godt kendskab til Excel og resten af Office 365 

• ved hvordan man skaffer gode leads til telemarketing og konverterer dem til faste støtter  

 

Dine opgaver bliver blandt andet at: 
 

• planlægge og gennemføre Caritas Danmarks faste årlige indsamlinger samt indsamlinger i 

forbindelse med akutte katastrofer  

• varetage den løbende dialog og kommunikation med bidragsydere 

• planlægge og gennemføre landsdækkende indsamlingsaktiviteter og enkeltstående arrangementer 

på skoler og i sogne  

• forberede og udarbejde ansøgninger til danske donorer  

• vedligeholde kontakten til vores frivillige, bidragsydere og sogne 

• håndtere den praktiske tilrettelæggelse af Caritas Danmarks årsmøde og Caritas-dag 

• varetage budgettering af indsamlingsaktiviteter samt foretage løbende opfølgning herpå i forhold 

til regnskab 



 

Ansættelsesvilkår 
 
Charmerende kontorlokaler tæt på Vesterport Station danner den fysiske ramme om Caritas Danmarks 
arbejde. Du bliver en del af et velfungerende sekretariat med teamledelsesstruktur og en dedikeret 
medarbejderstab på 17 personer. Vi vægter et tillidsbaseret og respektfuldt arbejdsmiljø, og på 
sekretariatet hersker derfor også en uformel omgangstone med plads til både humor, konstruktiv kritik og 
faglig sparring.  
 
Vi tilbyder et fuldtids barselsvikariat på 12 måneder med tiltrædelse 15/6 2019.  
Aflønning følger Caritas Danmarks lønsystem, hvor stillingen afhængigt af erfaring aflønnes inden for 
intervallet 27.927,30-33.800,22 kr. pr. måned. 
 
Hertil kommer Caritas Danmarks obligatoriske pensionsordning på 17,1 pct. af bruttolønnen, hvoraf 
arbejdsgiver bidrager med 11,4 pct., og lønmodtager bidrager med 5,7 pct. 
 
 

Yderligere oplysninger og ansøgningsproces 
 
Yderligere oplysninger kan fås på www.caritas.dk samt ved henvendelse til national teamleder Jacob Nue 
Sønderstrup, tlf. 3818 0004.  
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 17. april 2019 kl. 12.00.  
Ansøgning og CV sendes til administrationschef Mariann Uhrlund Due, mud@caritas.dk.  
 
Der nedsættes et ansættelsesudvalg til behandling af ansøgningerne, og ansættelsessamtaler forventes 
afholdt i uge 17-18. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer. 
 
Vi forventer, at du i din ansøgning begrunder din motivation for og erfaringer med at arbejde i en 
organisation, der hviler på det kristne livs- og menneskesyn.  
 
 

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation 
 
Vi vil forandre verden! Caritas Danmark yder humanitær og langsigtet udviklingsbistand i en række lande. I 
Danmark laver vi socialt arbejde og påvirker den politiske dagsorden – alene eller sammen med andre 
civilsamfundsorganisationer. Midlerne til arbejdet kommer fra Caritas Danmarks bagland, 
Udenrigsministeriet, fonde og andre donorer.  
 
Vi er en del af et globalt fællesskab - Caritas Danmark er stiftende medlem af Caritas Internationalis, der 
arbejder i over 200 lande og territorier. Grundlaget for vores arbejde er Den katolske Kirkes sociallære, som 
afspejles i vores værdier: Respekt, Fællesskab og Solidaritet. 
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