TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK
SØGER FRIVILLIGE
Vil du være med til at udvikle og afholde både festlige og faglige events med det klare formål at
bekæmpe korruption? Har du lyst til at deltage i organisationsarbejde og er du god til at skabe kontakt
til andre mennesker? Så er Transparency International Danmark lige noget for dig.
I 2018 er vi Equality Partner med Roskilde Festival, hvor vi skal afholde events på festivalen under
temaet ”økonomisk lighed” og udbrede vores budskab om forebyggelse og bekæmpelse af korruption.
Udover Roskilde Festival skal vi også på Talk Town i maj, til Ungdommens Folkemøde i september
samt afholde en international antikorruptionskonference (IACC) i oktober, hvor 1500 gæster fra hele
verden er inviteret. Der er med andre ord nok at tage fat på.
Derfor søger vi i alt 15 frivillige, som kan hjælpe med afholdelse af arrangementer og udarbejdelse
af events.
Vi søger frivillige, som:
- Er kreative og har mod på projektudvikling sammen med os
- Kan tage ansvar, er udadvendte og kan håndtere dialog med mange forskellige
mennesker på tværs af kulturer og nationaliteter
- Har lyst til at lære om anti-korruption – og give den viden videre til andre
- Har minimum 32 timer til brug for frivilligt engageret arbejde i løbet af 2018
- Kan deltage i udviklingsmøder på CBS d. 11. april, 2. maj, 24. maj og 18. juni, alle
dage kl. 18-20
- Er positive og har mod på at være med til de mange og store events i løbet af 2018
- Ikke er bange for at give en hånd med, hvor det er nødvendigt
Vi tilbyder:
- Meningsfuldt og sjovt samarbejde i en organisation, baseret på frivillige kræfter
- Adgangsbillet til hele Roskilde Festivalen, til Talk Town og Ungdommens
Folkemøde
- Mulighed for at deltage i den store internationale antikorruptionskonference IACC
Hvis du er interesseret, så send et par linjer om dig selv, og hvad du kan tilbyde os inden d.
5. april kl. 12.00: shastrup@transparency.dk
Har du spørgsmål, så send os en mail eller ring til projektleder Simon Hastrup på 60213398.
Om os
Transparency International Danmark (TI-DK) er en dansk non-profit NGO, som er tilknyttet
den globale organisation med hovedkontor i Berlin. Vi kæmper mod korruption og for
gennemsigtighed og integritet. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 frivillige medlemmer.
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