SÅDAN REKRUTTERER DU DE
RIGTIGE FRIVILLIGE
FØRSTE GANG
- lær hurtigt de bedste redskaber og tilgange
til at rekruttere frivillige

ONLINE KURSUS 2020
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Vores online kurser
er gennemført
mere end
2.000 gange

ET ONLINE KURSUS
DER ER DESIGNET
TIL EN TRAVL
HVERDAG SOM
FRIVILLIGKOORDINATOR

•
•
•

Gense undervisningen
og download modeller
samt skabeloner
når det passer dig.

Lær hvordan du i praksis udarbejder en rekrutteringsrutine, så
du ved, hvem du gerne vil rekruttere til hvad og hvornår.
Sådan bruger du en målgruppeanalyse til at skrive det gode
frivilligopslag, der motiverer frivillige til at engagere sig.
Få 1:1 feedback af underviseren på en arbejdsrelateret
problemstilling.
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FRA BRANDSLUKNING TIL STRATEGISK REKRUTTERING
Mangel på frivillige fører ofte til brandslukning og fokus på at få nok
engageret i stedet for at sikre, det er de rigtige frivillige til opgaverne. Det kan skabe interne udfordringer og ekstra arbejde i en allerede travl hverdag. Derfor får du på dette kursus redskaberne, der
skal bruges til at målrette din rekruttering, så du får fat i de rigtige
frivillige. På den måde får du opbygget en sund rutine for din rekruttering af frivillige.

ONLINE KURSER STILLER SKARPT PÅ, HVORDAN DU LØSER EN
ARBEJDSRELATERET PROBLEMSTILLING
Som frivilligkoordinator kan din arbejdsdag være uforudsigelig, og
det kan være svært at være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Derfor kan altid du se eller gense undervisningen, når det
passer dig. Vores online kurser er designet, så du kan passe det ind i
en travl hverdag. Derfor veksler kurset mellem livesessioner og modulstrukturerede undervisningsmaterialer, du kan se når det passer
dig. Styrken ved online kurser er, at de hjælper dig med at fokusere
på at løse en bestemt udfordring i dit arbejde med frivillige. Derfor har du også muligheden for at få 1:1 sparring af underviseren,
og på tre livesessioner sparrer du med de andre deltagere om de
problemstillinger og/eller tiltag du har prøvet i din organisation. På
den måde er vores online kursus en hurtig måde at lære frivilligkoordinatorens redskabskasse at kende på og samtidig får du sparring
på at løse en arbejdsrelateret problemstilling.

SKIL DIG UD FRA MÆNGDEN, SÅ POTENTIELLE FRIVILLIGE SER
DIN ORGANISATION
For at rekruttere frivillige skal det være tydeligt, hvad de frivillige
får ud af at engagere sig. Derfor stiller vi på kurset skarpt på, hvad
der gør, at din organisation skiller sig ud fra mængden, og hvordan
du sikrer, at den målgruppe, du gerne vil rekruttere, får øjnene op
for dig. Med konkrete rekrutteringsredskaber arbejder du undervejs
med målgruppeanalyse og udarbejdelse af et konkret opslag, som
du får feedback på.
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Underviseren har selv
mange års praksiserfaring,
og vi har tilføjer gratis
ekstra materialer til fri download
samt et bonus oplæg om de fem
generationer frivillige.
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KURSETS
OPBYGNING

MODUL 2
MÅLGRUPPEANALYSEN DU KAN BRUGE IGEN OG IGEN
• Lær de fem trin, og udarbejd din egen målgruppeanalyse.
• Bliv skarp på hvilke motiver, der får frivillig til at engagere sig, og
hvilke barrierer, du skal imødekomme.

1. MODUL

• Lær hvordan du fanger folks opmærksomhed, så de ser dit
frivilligopslag.

SÆT FOKUS PÅ HVEM DE RIGTIGE FRIVILLIGE ER FOR DIN
ORGANISATION

MODUL 3

• Introduktion til frivilligrekruttering, faldgruberne og fremgangsmåden, der giver gevinst.

UDARBEJD REKRUTTERINGSMATERIALE, DER TALER TIL
MÅLGRUPPEN

• Hvorfor skal du have frivillige, og hvad betyder det for rekrutteringen?

• Få indsigt i, hvad der virker i rekruttering af frivillige

• Bliv skarp på, hvem de helt rigtige frivillige er for din organisation,
og hvad du gør, når ‘alle’ er målgruppen.

• Lær hvad der skal til for at opslaget taler til din målgruppe.
• Få sparring på dit eget opslag
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PRAKTISKE INFORMATIONER
TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail til tilmelding@ingerfair.dk. Når du tilmelder dig, skal
du oplyse følgende: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt hvem vi skal sende
faktura til (evt. EANnummer og referencetekst, hvis din organisation har et sådan).

SÅDAN FOREGÅR DE ENKELTE UNDERVISNINGSDAGE:
Den 19. maj 2020 kl. 9.30:
Facebook livesession i en lukket Facebookgruppe, hvor
du bliver introducereret til hele forløbet, møder
underviseren og de andre deltagere.

Når du er tilmeldt, modtager du en mail med et invitationslink til vores online klasselokale
på thinkific, den lukkede Facebookgruppe for holdet hvor den første livesession foregår samt
invitationer til de tre livesessions på Zoom.

Den 19. maj 2020: Modul 1 bliver frigivet.
Den 26. maj 2020 kl. 9.30-11.00:

Livesession på Zoom med opsamling på modul 1,
sparring med de andre deltagere og underviseren samt
introduktion til modul 2.

PRISEN INKLUDERER
• Forslag til hjemmeopgaver efter hvert modul.
• Redskaber til fri download.
• Mulighed for at se eller gense undervisningen helt frem til 1. oktober 2020.
• Mulighed for 1:1 sparring med underviseren i kursusperioden.
• Tre livesessioner med underviseren og de andre deltagere.
• Et ekstra online oplæg: ’de fem generationer frivillige’.

Den 26. maj 2020: Modul 2 bliver frigivet.
Den 2. juni 2020 fra kl. 9.30-11.00: Livesession på Zoom med opsamling på modul 2,
sparring med de andre deltagere og underviseren samt
introduktion til modul 3.

REDSKABER OG EKSTRAMATERIALER TIL FRI DOWNLOAD:
• Komplet guide med workshop og skabeloner til planlægningsredskabet:
Fra formål til frivillige.
• Organiseringsmodellen og beskrivelser af de fire frivilligroller
• 5-trins målgruppeanalyse.
• Personakort til potentielle frivillige.
• Workshopskabelon til ’Hvad gør vores organisation unik’
• Liste med inspiration til at designe en rekrutteringsplatform.
• Inspirationsark til den gode forventningsafstemning med nye frivillige.
• Alle undervisningsslides og meget andet…

Den 2. juni 2020: Modul 3 bliver frigivet.
Den 9. juni 220 fra kl. 9.30-11.00:

Livesession på Zoom med opsamling på modul 3 og
sparring med de andre deltagere og underviseren.

PRIS
Prisen for kurset er 1.795 kr. ekskl. moms.

SÆRLIG KICK-OFF
PRIS PÅ 1.795 KR.
EKSKL. MOMS PÅ
FØRSTE HOLD.

Du kan vælge at betale det fulde beløb på én gang eller dele betalingen ud på flere rater. Skriv
til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk, hvis du ønsker en betalingsaftale. Efter du har
tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail.
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UNDERVISER
MARIE B. HOLDT har været chefkonsulent i Ingerfair
siden 2013. Hun har 19 års erfaring i arbejdet med
frivillige og har specialiseret sig i kom- munikation
indenfor organisationsverdenen og rekruttering af
frivillige.

OM INGERFAIR
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksomhed inden for professionalisering af arbejdet med
frivillige og samarbejder mellem civilsamfundet og
det offentlige. I Ingerfair har vi altid haft den vision,
at arbejdet med frivillige anerkendes som den særlige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi til
daglig løser en bred vifte af opgaver for både store
og små foreninger samt i det offentlige på forvaltnings- og institutionsniveau. På den måde har vi et
bredt kendskab ’hele vejen rundt om bordet’.

Som tidligere kommunikationschef i England i organisationen Contact The Elderly har hun stor erfaring
med både intern og ekstern kommunikation og
udviklede blandt andet organisationens strategi for
brugen af sociale medier.
Marie tager udgangspunkt i egen erfaring som
frivillig, best practise fra de mange organisationer,
hun har arbejdet med, samt den nyeste viden om
og tendenser i frivillig- heden, hvilket giver hende
en praksisnær tilgang til arbejdet med frivillige, så
organisationer får konkrete og brugbare redskaber
til deres arbejde med at skabe bæredygtige frivilligmiljøer.

Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på
www.ingerfair.dk

Marie er medforfatter på bøgerne ”Sådan rekrutterer du frivillige” (2018), ”Sådan bruger du kultur- og
kommunikationsanaly- ser til at skabe et bæredygtigt frivilligmiljø” (2016) og ”Samskabelse eller
samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder”
(2014).

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.
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