REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

Den enkle vej til flere frivillige
Sådan rekrutterer du dine næste frivillige

• Brug din tid på det der virker, når du vil tiltrække nye frivillige
• Sådan skriver du det gode hvervemateriale
• Få vejviseren til at finde dine næste frivillige
• Sådan fører du den motiverende samtale med potentielle frivillige

REKRUTTERING AF FRIVILLIGE
Sådan gør du, når du rekrutterer frivillige!
En god rekrutteringsindsats handler om at have meningsfulde opgaver på hylderne. Det kræver overvejelser over
arbejdsopgaver, tidsforbrug samt de forventninger, du har
til nye frivillige. På kurset får du praksistestede redskaber til
at organisere det frivillige arbejde, så din hverveindsats
bliver effektiv.
Undgå at rekrutteringen bliver en tidssluger
Rekruttering af frivillige handler om at tiltrække de rette
mennesker. Derfor klæder kurset dig på til at identificere,
hvad der motiverer dine næste frivillige, og hvor du kommer i kontakt med dem. Samtidig får du også opskriften på
at lave infomøder, flyers og hjemmeside, der tiltrækker nye
frivillige.
Sådan tager du godt imod nye frivillige
Vejen ind i din organisation skal være let for dine næste
frivillige. Det giver fælles fodslag, når du tager den gode
samtale med nye frivillige. Derfor lærer du blandt andet at
bruge samtaleteknikken ’match-making’. Således du sikrer,
at dine nye frivillige er klar til de opgaver, du gerne vil involvere dem i.

Program
Organiseringen af det frivillige arbejde
• Lær at organisere dit frivilligmiljø, så du ved hvor
mange frivillige du skal rekruttere.
• Sådan skriver du den gode jobbeskrivelse til krævende arbejdsopgaver.
Det gode hvervemateriale, sådan gør du
• Lær hvad frivillige engagerer sig i, og hvad der
ke ’sælger’.
• Få opskriften til gode infomøder, hjemmesider og
flyers, som tiltrækker de rette frivillige.
• Lær at bruge forskellige fremgangsmåder i din rekruttering, så du finder de rigtige frivillige i første
forsøg.
Det første møde med potentielle frivillige
• Sådan finder du ind til kernen i, hvad der motiverer
frivillige.
• Lær hvordan du vælger den rette opgave til en ny
frivillig.
• Sådan ’sælger’ du det frivillige arbejde, uden at
snakke ørene af potentielle frivillige.

