KATTENS VÆRN søger
FUNDRAISER til Brøndby
Er du en dygtig fundraiser, og vil du være med til at gøre en forskel for de vildtlevende og
hjemløse katte i Danmark? Læs mere her:
OM STILLINGEN
Da vores afholdte Fundraiser har søgt nye udfordringer,
leder vi nu efter Kattens Værns nye fundraiser til en fuldtidsstilling til vores hovedsæde i Brøndby. Som fundraiser vil du være ansvarlig for at varetage og øge Kattens
Værns samlede fundraising-aktiviteter. Dette indebærer
at håndtere og koordinere kontakten med nuværende
samarbejdspartnere og sponsorer, samt være opsøgende på nye, spændende tiltag indenfor samarbejde,
donationsmuligheder og brandingmuligheder. Hertil er
du er ansvarlig for at søge relevante puljer og fonde.

Du får et tæt samarbejde med vores PR og SoMe Manager, og bliver en del af teamet, der udvikler strategi og
eksekverer kampagner, udarbejder nyhedsbreve og
flows m.m. Har du erfaring med marketing ifm. sociale
medier, leadgenerering og loyalitetsudvikling, er det en
stor fordel.
VI FORESTILLER OS AT DU
• Har erfaring indenfor fundraising og gerne fra en
anden velgørenhedsorganisation.
• Brænder for at gøre en forskel for de vildtlevende og
hjemløse katte i Danmark
• Er en dygtig kommunikator, der er i stand til at formidle
vores projekter i skrift og i tale samt har øje for god
storytelling
• Er idé- og initiativrig, og i stand til at tænke ”ud af

boksen,” og se muligheder i stedet for begrænsninger
• Har en udpræget sans for at relationsopbygge og
netværke
• Har et stort drive og er en god teamplayer
VI TILBYDER
Et spændende og udfordrende job på en travl arbejdsplads, hvor du selv er med til at sætte retningen og udvikle
Kattens Værns potentiale. Muligheden for at arbejde med
søde og engagerede kolleger i et uformelt miljø, og hvor
du har en forholdsvis fleksibel arbejdstid.

Vi sørger for at introducere dig til dine opgaver og vores
systemer, så du er godt klædt på til at varetage de opgaver, som følger med stillingen. Du får lov til at arbejde
selvstændigt med god backup fra ledelse og kollegaer.
Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde, hvor du kommer til
at gøre en forskel for Danmarks herreløse katte.
ANSØGNING
Send ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til Direktør
Lone Nielsen: lon@kattens-vaern.dk eller tlf.:30 26 60 16
Stillingen ønskes besat senest 1.december eller efter
nærmere aftale. Samtaler afholdes på vores hovedkontor:
Sandager 11, 2605 Brøndby.
Ansøgningsfristen er den 15. november 2021. Samtaler
afholdes løbende.

