Studiejob: Økonomi- og Fundraisingkonsulent i NAU
Kunne du tænke dig at være med i kulissen hos en lille, men betydningsfuld, NGO, hvor du
får masser af ansvar og frie rammer i arbejdet med at rejse økonomi til udvikling af ungdomsmiljøer i Danmark? Er du struktureret, ansvarlig og initiativrig? Så har vi brug for dig i
Netværket af Ungdomsråd (NAU).

NAU er en paraply- og interesseorganisation for alle danske ungdomsråd. Organisationen har over
de seneste mange år været i vækst og rider på en bølge af engagerede unge, som kæmper for at
få unge og ungdomsmiljøer på dagsordenen overalt i landet. Det er NAU’s opgave at understøtte
dette arbejde.

Som økonomi- og fundraisingkonsulent i NAU vil du hovedsageligt arbejde inden for følgende områder:
1. Daglig økonomisk drift, hvilket inkluderer bogføring, fakturering, udbetaling af lønninger
samt aflæggelse af årsregnskab. Du vil blive hovedansvarlig for dette område og i samarbejde med sekretariatslederen stå for det økonomiske vedligehold.
2. Løbende indsamling af data fra vores medlemmer om aktiviteter, medlemstal, deltagerantal med mere. Denne indsamling finder sted løbende og involverer en del direkte kontakt til
medlemmerne.
3. Fundraising, der er et arbejdsområde, som NAU prioriterer højt. Du vil være tovholder for
fundraisingindsatsen, og du bliver ansvarlig for at rejse midler til NAU’s aktiviteter og for at
skabe et større økonomisk råderum for organisationen generelt. Herunder får du også mulighed for løbende at deltage i projektudvikling i samarbejde med sekretariatets øvrige ansatte, og dermed sætte dit eget præg på organisationens aktiviteter.

Du er som økonomi- og fundraisingkonsulent ansvarlig for at få inddraget den politiske, frivillige ledelse af NAU i de ovenstående arbejdsområde. Du skal sørge for, at de er inkluderet i både ansøgnings- og beslutningsprocesser, og at de løbende bliver opdateret om organisationens økonomi.

Vi forventer, at du:
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig være en holdspiller
• Arbejder struktureret
• Er ansvarsfuld
• Har arbejdet med ansøgningsskrivning og fundraising af projekter
• Har et grundigt kendskab til Office-pakken herunder særligt Excel

• Har en økonomisk forståelse og gerne et grundlæggende kendskab til bogføringspraksis
• Det er en fordel at have erfaring fra foreningsarbejde eller på anden vis forståelse for at arbejde i
en primært frivillig forening med politisk valgt bestyrelse
• Har mulighed for at arbejde i NAU i mindst et år

Vi kan tilbyde:
• Et dynamisk og ungt arbejdsmiljø med stort ansvar og frie rammer til selv at præge dit arbejde
• En arbejdsplads med højt til loftet og plads til at der luftes nye ideer
• En stilling, hvor du får konkret erfaring med både økonomisk vedligeholdelse og udvikling af projekter
• Grundig oplæring og introduktion til organisationen
• Fleksible arbejdstider på gennemsnitligt 10 timer om ugen og et kontor til frit brug i København

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du har økonomisk forståelse eller relevant økonomisk erfaring. Erfaringen kan for eksempel være i form af et grundlæggende kendskab til bogføringspraksis, regnskabsføring eller økonomisk prioritering. Forudgående
kendskab til ungdomsrådsarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Vi er et lille sekretariat bestående af fem studerende – du vil blive den sjette. Der vil derfor også
være opgaver af mere lavpraktisk karakter, som skal løftes. Arbejdet er meget fleksibelt med et
gennemsnit på 10 timer om ugen. Vi tager højde for eksamensperioder mv., men forventer samtidig,
at du er klar til at rykke, når der er presserende deadlines og opgaver, der skal løses. Jobbet indbefatter weekend- og aftenarbejde.

Arbejdspladsen er i København, hvor man må forvente at skulle være i gennemsnit to gange om
ugen.

Vi skal gerne kunne tiltræde stillingen hurtigst muligt, men ellers tænker vi 1. december. Lønnen er
fastsat efter kollektiv aftale.

Send din ansøgning med CV samt andre relevante dokumenter til info@nau.dk senest den 19. november klokken 12. Samtaler vil blive afhold d. 21. og 23. november

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Mie Hovmark på
mie@nau.dk eller 20 97 95 08.

