
 

 

 

 

 
STUDENTERMEDARBEJDER MED 

HJERTE FOR MISSION OG NØDHJÆLP 
 
- MAF Danmark søger studentermedarbejder til kommunikation og events 

 

Har du gode erfaringer med at kommunikere og skabe opmærksomhed om en sag 

både fysisk og online? Har du erfaringer med at planlægge og gennemføre events? 

 

Vil du være med til at få MAF’s ungdomsnetværk, MAF CO-PILOT, videreudviklet og 

derigennem sikre MAF’s involvering i at dele evangeliet og hjælpe mennesker i nød i 

verdens brændpunkter?  

 

Så er du den vi leder efter! 

 

Din profil 
 
Du er en udadvendt og energisk people-person, der helt naturligt skaber netværk med andre, og du har et 

kendskab til børne- og ungearbejde. Du er ambitiøs, grundig og arbejder fokuseret og resultatorienteret for at 

eksekvere på en strategi og nå de mål, der fastlægges i samarbejde med MAF Danmarks ledelse. Du er god til 

at arbejde selvstændigt, fleksibelt, opsøgende, initiativrigt og ønsker at lære nyt. Du formår samtidig at 

navigere i fællesskabet på et kontor med ildsjæle, hvor vi arbejder tæt sammen om de forskellige opgaver på 

kryds og tværs, og hvor du også vil skulle samarbejde med det øvrige landskontor for at lykkes med dine 

opgaver. Du skal kunne se dig selv i de værdier, som MAF Danmark står for og som er beskrevet på vores 

hjemmeside: www.maf.dk. 

 

Dine hovedopgaver vil være 

• Skabe et bredere fundament for kendskab til MAF gennem videreudvikling af MAF CO-PILOT 

i samspil med den nuværende studentermedhjælper  

• Kommunikation på sociale medier og via nyhedsbreve  

• Lettere billede- og videoredigering til SoMe, hjemmeside og nyhedsbreve  

• Planlægning og gennemførelse af events, hvor der fortælles om MAF CO-PILOT rundt i 

foreninger, efterskoler, arrangementer, stande osv.   

 

 

 



 

 

Hvorfor MAF CO-PILOT? 
 
Vi er en non-profit organisation og en del af MAF´s internationale organisation, som i samarbejde med 1.400 

internationale og lokale organisationer arbejder i 27 lande. MAF CO-PILOT er et netværk af unge, som står 

sammen om at række ud til verdens fattigste og mest isolerede mennesker.  

De fleste af vores medlemmer er i alderen 15-29 år. Gennem forskellige inspirationsmøder, netværksarbejde, 

events rundt i Danmark og rejser ud i verden ønsker vi at danne rammen for, at flere unge må have et ønske 

om at engagere sig i verden omkring os. 

Målet er at skabe et fællesskab, hvor man sammen viser at den yngre generation kan stå sammen og tage et 

medansvar og handler ind i den verden vi er sat i.  

 

Om landskontoret 
 
I MAF Danmark er der p.t. 4 ansatte. Vores landskontor ligger i Aarhus, og vi har en gruppe frivillige til-

knyttet og en aktiv bestyrelse. Vi bidrager alle til trivslen på kontoret, og vi har det sjovt sammen, mens  
vi samtidig arbejder målrettet på at udføre MAF Danmarks formål. MAF Danmark har en sund økonomi med 

mange gode og trofaste støtter. Bestyrelsen og ledelsen har vedtaget en ambitiøs strategi for år 2020-2024, 

hvor unge er et indsatsområde. 

 

Du tilbydes 
 
• Et spændende, fleksibelt og meget afvekslende job med mening i en global organisation  
• Indsigt og erfaring i NGO-arbejde  
• Mulighed for at påvirke MAF Danmarks udvikling  
• Gode, erfarne og passionerede kollegaer  
• Ansættelse på deltid. Vi forestiller os mellem 4-6 timer ugentligt  
• Løn og ansættelsesbetingelser som oplyses ved henvendelse 

 

Om ansøgningsprocessen 
 
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte MAF Danmark, på 30429658 eller 

maf@maf.dk. 
 

Vi opfordrer interesserede til at søge hurtigst muligt, idet vi gennemgår ansøgninger løbende. Ansøgningsfrist: 

14-08-2022. Opstart: 01-09-2022 eller snarest derefter 

 

MAF Danmark  
Sankt Pauls Gade 11A, 8000 Aarhus C 

Tlf. 3042 9658  
maf@maf.dk 

www.maf.dk 
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