BLIV SOCIAL ENTREPRENØR HOS CHARITY GUARD SOM TELEFUNDRAISER
Vi redder en del af verden hver dag – kom og vær med!
Vi er Charity Guard! Vi er socialt bevidste entreprenører. Vi skaber innovation, fundraising og ændrer
systemer for at løse sociale problemer. Vi arbejder målrettet mod at ændre verden til det bedre, samtidig
med at vi driver et succesfuldt firma. Vi er Europas førende og største fundraisingfirmaer, og vi brænder
alle sammen for at gøre en forskel der kan mærkes i verden. Vi efterlever den kendte Apple-skaber, Steve
Jobs’, kendte citat: ”The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who
do”.

Så hvordan gør vi det? Passion og innovation er det korte svar. Din opgave som tele-fundraiser bliver at
ringe ud til danskere i hele landet, og hverve dem til sagerne hos de forskellige organisationer. Dernæst
opretter du dem som medlem, og er derfor med til at øge medlemstallet massivt hos organisationerne. Vi
dedikerer vores liv til at løse sociale problemer, og vi gør det med stor lidenskab. Det betyder også at vi
forventer vores medarbejdere er dedikeret og engageret, og tror på, at vi i fællesskab kan gøre en forskel.

Hvad forventer vi af dig?
 At du har lyst og motivation til at gøre en forskel.
 At du bliver motiveret af målsætninger og kan lide at arbejde i en dynamisk virksomhed.
 At du er velformuleret, god til at tale med mennesker og har lyst til at engagere dig i dit arbejde.

Sagen: Vi arbejder målrettet for at redde verdens dyr fra daglig tortur, vi kæmper for etablering af
menneskerettigheder verden over, vi kæmper for en bevaring af Danmarks natur, for udryddelse af
sygdomme der simpelthen mangler fokus og selvfølgelig bruger vi uendelige ressourcer på verdens børn.
Om de bor i Danmark eller i den tredje verden, betyder intet for os. Alle børn har ret til livet, ligesom dyr og
naturen også har. Vi realiserer vores ambitioner gennem vores samarbejdspartnere, hvoraf nogle af de
største bl.a. er: World Animal Protection, Danmarks Naturfredningsforening, Scleroseforeningen,
Mødrehjælpen, Red Barnet og Unicef. Men for at kunne gøre den forskel, som vi drømmer om at gøre,
mangler vi fundraisere der vil gøre det med os. Kom og gør en forskel – søg job hos Charity Guard allerede i
dag!

Praktisk info:
 Jobbet kræver ikke relevant erfaring – vi træner vores ansatte løbende.
 Arbejdstiderne er fra kl. 10-16:30 og 17-21, og i weekenden kl. 11-17. Du planlægger selv dine vagter
måned for måned, så du har mulighed for at have både skole eller deltidsjob ved siden af.
 Du kan enten arbejde 32 timer om måneden, 32 timer om ugen ELLER 37 timer om ugen. Marker dette i
din ansøgning (arbejdstider for 37 timer/ugen: mandag 10-17, tirsdag-torsdag 08:30-16-30 og fredag 10-16)
 Fast timeløn; 105 kr/timen den første måned i oplæringsperioden, derefter 125 kr/timen!

Ansøg nu! Så mangler du et job, og har du lyst til at sætte dit eget præg på verdens udvikling, og
selvfølgelig gøre en uundværlig forskel for dyr, natur og mennesker, så ansøg nu!
Ved spørgsmål, kontakt da Niklaes Larsen på telefonnummer: 77337800

