
HAR DU PASSION FOR KOMMUNIKATION OG SOCIALE MEDIER -  OG MANGLER DU ET STED 
AT DYGTIGGØRE DIG? 

SVENDBORG FORENEDE BOLDKLUBBER (SFB) SØGER EN FRIVILLIG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER MED 
NYSGERRIGHED PÅ FODBOLD, SOCIALE MEDIER OG DEN GODE HISTORIE. 

SfB er Svendborgs største fodboldklub, med over 600 medlemmer og over 40 frivillige trænere og leder. Vi har 
fodboldhold for alle aldre og for både dem der spiller for sjov og hygge, samt de talentfulde og ambitiøse. Vi er DBU-
licensklub og arbejder målrettet på at udvikle vores talentafdeling i samarbejde med Oure Fodbold Akademi, samtidig 
med at vi udvikler og styrker breddeklubben.  Vi adskiller ikke talent og bredde i to afdelinger men udvikler hele 
klubben med afsæt i et fælles miljø, - et miljø, der tager ansvar og smitter positivt af på hele det sydfynske 
fodboldmiljø.  

Vi er i øjeblikket i gang med en stor udvikling af klubbens organisation og sportslige setup. Vi søger i den forbindelse 
en frivillig som vil hjælpe med at lægge en samlet kommunikationsstrateg på tværs af hjemmeside, presse og sociale 
medier. 

Vi ønsker at definere opgaver og omfang endeligt, i samarbejde med dig, men dine opgave kunne blandt andet være: 

• Planlægning og udførsel af postering og promovering på Facebook og Instagram 
• Udarbejdelse af en gennemgående kommunikationsstrategi 
• Lave forskelligt PR materiale 
• Udvikle og vedligeholde vores hjemmeside 

Hos os vil du få mulighed for: 

• At dygtiggøre dig og udvide dine kompetencer indenfor kommunikation og sociale medier 
• At være en del af et fællesskab og en organisation der tør udvikle sig 
• At sætte rum og retning for klubbens online kommunikation 
• At få erfaring og at gøre dine interesser til punkter på dit CV 

 

Som frivillig kommunikationsmedarbejde i SfB vil du, alt efter din erfaring og antal opgave du ønsker at løse, kunne få 
udbetalt skattefri godtgørelse, samt evt. kørselsgodtgørelse hvis du har transport til klubben. 

Dine opgaver vil planlægges i tæt samarbejde med klubbens bestyrelse, samt den sportslige ledelse, mens du vil 
kunne løse en stor del af selve opgaverne hjemmefra.  

Vi forstiller os du enten studere kommunikation eller lign, eller har stor interesse for sociale medier, det er vigtigere 
for os du er initiativrig, nysgerrig og kreativ end professionel. 

Har du spørgsmål til rollen som frivillig, opgaverne eller klubben er du velkommen til at kontakte Morten Ravn 
Frederiksen på e-mail: mortenravnfrederiksen@gmail.com   

 


