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RED BARNET UNGDOM SØGER PHONER TIL SEKRETARIATET I KØBENHAVN  
  
Er du struktureret, og kan du skabe motivation og engagement over telefonen? Kan du forestille dig et me-
ningsfuldt arbejde, hvor du skal have kontakt med unge frivillige? Er du interesseret i et fleksibelt job i en orga-
nisation, der arbejder for at gøre en forskel for børn og unge?  
Så er du måske den, vi er på udkig efter! 
 
Red Barnet Ungdom søger en phoner med opstart snarest muligt og senest start juli til vores sekretariat i Kø-
benhavn. Du kommer som phoner til at arbejde på tværs af Red Barnet Ungdoms aktiviteter for børn og unge 
over hele landet. Phoneren vil være en vigtig del af opstartsprocessen for nye frivillige i alderen 15 til 30 år ved 
at sørge for, at de får en god og varm velkomst.  
 
Du kommer til at arbejde sammen med Red Barnet Ungdoms administrationsteam i København, og du vil der-
udover samarbejde med den anden phoner på kontoret.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 
• Telefonisk velkomst og introduktion til nye frivillige. 
• Opfølgning på indhentning af børneattester mv.  
• Administrative opgaver som eksempelvis opfølgning på medlemmers manglende betaling af årskontin-

gent. 
 

Dine kvalifikationer: 
• Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, mens din evne til at kunne tale med alle slags men-

nesker er altafgørende. 
• Du er anerkendende og imødekommende i din tilgang til frivillige og kolleger. 
• Du er struktureret og trives med selvstændigt arbejde med afgrænsede opgaver. 
• Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med telemarketing eller kender til frivilligt arbejde, men det 

er ikke et krav.  
 
Vi tilbyder: 
• 10 timers arbejde om ugen. 
• Et fleksibelt arbejde på en arbejdsplads, som vægter et godt arbejdsmiljø højt. 
• En hverdag, hvor du dagligt er i kontakt med unge, engagerede frivillige fra hele landet. 
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PRAKTISK INFO 
Stillingen lyder på 10 timer ugentligt. Arbejdstiden er fleksibel, men vil primært ligge i tidsrummet 15.30 til 21.00, 
og foregår på Red Barnet Ungdoms sekretariat i København på Rosenørns Allé 12, 1634 København V.  Der vil 
være perioder med større mængder af arbejdsopgaver end andre. Fleksibilitet i forhold til dette forventes. Løn-
nen er 134,12 kr./time eksklusiv feriepenge. Vi er fleksible, hvis du i perioder har brug for at tilrettelægge dit ar-
bejde i forhold til studiemæssige forpligtelser som eksamensperioder. Der vil være en grundig introduktion til 
arbejdsopgaver i forbindelse med din tiltrædelse. 
 
Du vil referere til økonomi- og administrationschefen, og der vil være en grundig introduktion af arbejdsopga-
ver i forbindelse med din tiltrædelse.  
 
Ansøgningsprocedure: Kortfattet ansøgning og cv sendes i en samlet pdf-fil til: 
ansoegning@redbarnetungdom.dk Husk, at skriv ”phoner” i emnefeltet.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Red Barnet Ungdoms administrative koordinator Ryan Bravo på 
tlf. 35 24 85 42.  
 
Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen.  
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, men vi forholder os retten til at ansætte løbende.  
 
OM RED BARNET UNGDOM: 
Red Barnet Ungdom er i hastig vækst og har i dag 4.000 medlemmer og ca. 1.700 aktive frivillige. Vi vægter in-
tegritet i forhold til vores værdimæssige afsæt i Børnekonventionen højt. Red Barnet Ungdom ledes af en med-
lemsvalgt bestyrelse, som har ansat et sekretariat til at betjene organisationen med pt. 40 ansatte. Gennem-
snitsalderen blandt medarbejderne er ca. 30 år. Læs mere om Red Barnet Ungdom på www.redbarnetung-
dom.dk.  
 
 


