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Velkommen til det nye frivilligjob.dk

I dag lancerer vi en ny version af frivilligjob.dk. Med et nyt

layout og en række forbedrede funktioner gør vi det lettere

for dig at finde de rette frivillige til din organisation.

Du kan bruge frivilligjob.dk, som du plejer - men vi håber, du vil bruge fem

minutter på at læse denne mail og logge ind på det nye frivilligjob.dk for at

redigere dine jobs. Med det nye system lancerer vi nye kategorier, og derfor

vises dine jobs ikke optimalt på siden, før du har redigeret dem.

Adressen er som altid: www.frivilligjob.dk. Dit login er også det samme, og alle

dine jobs er blevet flyttet med over i det nye system.

Nye kategorier: Tidsbegrænset og events

Som noget helt nyt kan du nu annoncere efter frivillige specifikt til events eller

tidsbegrænsede frivilligjobs – fx sommerlejre, festivaller og kortere projekter.

Det er en funktion, mange har efterspurgt; både organisationer og frivillige.

I vores seneste brugerundersøgelse angav knap 25 %, at de ønskede at være

frivillige ved et event eller i et tidsbegrænset forløb. Korterevarende frivilligjobs

kan samtidig være en god måde at introducere nye frivillige til din organisation

og måske på sigt rekruttere dem til andre opgaver.

Når du opretter nye jobs – og redigerer dine eksisterende opslag – vil du blive

bedt om at sætte dit job i en af disse kategorier:

Længere forløb

Tidsbegrænset frivilligjob (angiv periode)

Event (angiv type)
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Vi håber, at mange af jer vil teste funktionen og annoncere efter frivillige til

disse jobtyper.

Rediger jeres jobs, så de matcher de nye kategorier

De eksisterende kategorier er også blevet ændret en smule. Det betyder, at

selv om vi har flyttet dine opslag med, bliver de ikke nødvendigvis vist i de rette

kategorier.

For at sikre jeres jobs den bedst mulige synlighed vil vi bede dig om at logge

ind på frivilligjob.dk, redigere dine jobs og placere dem korrekt i vores nye

kategorier.

Har du et job i Hele landet – er det midlertidigt inaktivt

Hvis du har et frivilligjob, der er placeret i vores Hele landet-kategori, er det

flyttet med over i det nye system, men gjort inaktivt. Det skyldes, at vi i det nye

system har nedlagt muligheden for at oprette landsdækkende jobs og i stedet

gjort det muligt at placere et job i flere kommuner. Når du redigerer jobbet, vil

du blive bedt om at placere det i de kommuner, opslaget er aktuelt i.

Ny ansøgningsprocedure

I forbindelse med, at den europæiske persondataforordning (GDPR) er trådt i

kraft, har vi valgt at ændre den måde, hvorpå frivillige kontakter jer via

frivilligjob.dk. Det gør vi for, at du og ansøgerne kan have sikkerhed for, at

persondata håndteres korrekt på frivilligjob.dk.

Samtidig har vi imødekommet et ønske, mange har haft: Fremover modtager

du ikke ansøgninger på mail. De bliver i stedet lagt på din organisationsprofil i

frivilligjob.dk, hvor de gemmes i 6 måneder. Derfor vil du altid kunne se, hvem

der har søgt de frivilligjobs, du aktuelt har på siden. Når der kommer en ny

ansøgning, modtager du en mail om det.

Formatet på ansøgninger ændres. For at undgå, at vi - og du - behandler

potentielt personfølsomme data uhensigtsmæssigt, opfordres de frivillige til at

sende en kort interessetilkendegivelse uden personfølsomme data, og det

bliver ikke muligt at vedhæfte CV.

Vi anbefaler, at du skelner mellem frivilligjobs, hvor en

kort interessetilkendegivelse er nok for, at du kan gå videre med

rekrutteringsprocessen og fx indkalde til samtale, og frivilligjobs, der kræver en

mere formaliseret ansøgning/ CV før, du kan gå videre. Til disse jobs vil du

efter den indledende henvendelse kunne kontakte ansøgere og efterspørge

dette. 

Ny funktion: Ressourcebanken

På din brugerprofil giver vi dig fremover adgang til Ressourcebanken. Her

finder du links til guidelines om fx rekruttering og mangfoldig rekruttering,

information om produkter fra frivilligjob.dk og links til tilbud, der kan være

nyttige for din NGO. Ressourcebanken vil løbende blive udvidet med nye

guides og produkter.

GDPR og det nye frivilligjob.dk

Vi modtager i øjeblikket en del spørgsmål om den nye persondataforordning

(GDPR). Frivilligjob.dk efterlever naturligvis kravene i GDPR, og du kan trygt

anvende frivilligjob.dk til at rekruttere frivillige. GDPR er fx årsagen til den

Log in for at redigere dine jobs

Log in for at redigere dine jobs
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ændrede ansøgningsprocedure, og at du skal give samtykke ved joboprettelse.

Har du spørgsmål til, hvordan frivilligjob.dk efterlever GDPR, så kontakt os.

Vil du modtage nyhedsbrev fra frivilligjob.dk?

Vi sender denne e-mail til dig, fordi du har anvendt frivilligjob.dk til at rekruttere

frivillige inden for det seneste halve år eller har tilkendegivet, at din brugerprofil

skal flyttes med over i det nye system.

Hvis du fremover ønsker at modtage nyheder og informationer fra frivilligjob.dk,

kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi passer naturligvis godt på dine

kontaktoplysninger og sender ikke ret mange emails. Læs vores cookie- og

privatlivspolitik.

Tilmelder du dig ikke, vil vi fremadrettet ikke sende nyhedsbreve med

information om fx nye funktioner på frivilligjob.dk til dig.

Spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Kontakt os

også gerne, hvis du mod forventning finder fejl på siden. Frivilligjob.dk har fået

en gennemgribende opdatering, og det kan desværre ske de første par dage,

at noget ikke virker efter hensigten. Oplever du fejl, håber vi, at du vil bære

over med os - og tage dig tid til at kontakte os om det.

Ellers håber vi, at du vil tage godt imod det nye frivilligjob.dk. Vi har glædet os

til at vise dig det og ser frem til - sammen med dig - at skabe endnu flere

frivillige muligheder.

PS: Som du kan se øverst, har vi også fået nyt fint logo. Hvis du lyst til at linke

til os på jeres side eller eller omtale frivilligjob.dk, må du meget gerne bruge det

nye frivilligjob-logo.

Copyright © 2018 Frivilligjob.dk, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

Frivilligjob.dk

Frederiksgade 78B, 1.

Aarhus 8000

Denmark

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Besøg det nye frivilligjob.dk
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