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Dansk Skoleskak søger erfaren fundraiser 
- gerne med en fundraisingchef i maven 

Har du mod på at løfte store ambitioner i en lille organisation? Så er du måske den, vi 
er på udkig efter som senior fundraiser og måske på sigt fundraisingchef. Det er udfordrende, 
ambitionerne er høje, og vi har brug for dig på holdet! 

Dansk Skoleskak hjælper flere til et liv med leg, læring og uddannelse. Da skoleskak fungerer på 
tværs af alder, køn og kultur, når vi ud til alle børnetyper – både de særligt intelligente, de 
nydanskere drenge og de, der skal hjælpes til at bryde den uddannelsesmæssige arv.  

Med skoleskak på hver 5. skole, 30.000 deltagere og en kendskabsgrad i befolkningen på 41% er 
vi på rette vej. Behovet er dog langt større! Derfor har vi brug for dine kompetencer, så flere 
fonde, puljer, virksomheder og private donorer vælger at støtte op om skoleskak. 

Arbejdsopgaver 
 

 Planlægge, udvikle og eksekvere koncepter og strategier 
 Tiltrække nye faste støtter – særligt private og virksomheder 
 Udvikle vores nye fundraisingafdeling - gerne med dig som chef  
 Budget og resultatopfølgning  

 

Kvalifikationer  
 

 Du har min. 3-5 års dokumenteret erfaring som fundraiser  
 Du er ambitiøs, ekstrovert, initiativrig og resultatorienteret 
 Du er stærk i skrift og tale – og med et godt humør 
 Du ønsker et job med ansvar, hvor du er med til at sætte dagsordenen  

 

Vi tilbyder  
 

 Spændende arbejdsopgaver, ansvar og karrieremuligheder 
 Et unikt job i en ung, uformel og dynamisk organisation  
 En mindre organisation hvor du præger den korte proces fra idé til handling 
 En rigtig god sag, en stærk platform og et brand i rivende udvikling 

 
Løn, arbejdstid m.v. 
Stillingen er fuldtid. Løn efter kvalifikationer og evt. performance. Arbejdsstedet er Landskontoret 
i Kbh. K. Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til aften- og weekendarbejde. 
 
Ansøgningsprocedure 
Send relevant CV og en motiveret ansøgning (max 1 side) samt eksempler på dit arbejde til 
job@skoleskak.dk. Skriv: ’Erfaren fundraiser’. Ansøgningsfrist er 20. august. Samtaler finder sted 
25. og 27. august. Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2015. 
 
Har du spørgsmål, kontakt venligst generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk /  
2240 1488. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 
 
Vi sætter fremtidens hold! 
Se de andre stillinger på www.skoleskak.dk/job.  
 

FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. 

Skoleskak tilbydes i dag på over 400 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 

50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, 

lærere, forældre og elever vedr. øget læring og skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  
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