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Malmökretsen av Svenska Röda Korset söker frivilligledare till kommunikationsgruppen!  

Vill du få meningsfull erfarenhet samt arbeta med projektledning, visuell kommunikation och mänskliga 
rättigheter? Då är detta rollen för dig! 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset söker en frivilligledare till kretsens kommunikationsgrupp. 
Gruppen består av 15 frivilliga och två frivilligledare. Vi söker en person med utbildning i grafisk design, 
layout eller liknande. För att trivas i rollen som frivilligledare bör du vara kreativ, engagerad och 
ansvarstagande.  

Som frivilligledare leder du kommunikationsarbetet för Malmökretsen i samarbete med andra 
frivilligledare, frivilliga och verksamhetsutvecklare. Ditt huvudansvar kommer att vara att koordinera all 
visuell kommunikation och därmed bidra till bilden av Malmökretsen av Svenska Röda Korset. 
Tillsammans med den andra frivilligledaren planerar ni månadsmötena, rekryterar nya frivilliga, 
samordnar verksamheten och agerar som länken mellan verksamhetens frivilliga och styrelsen. 

I rollen som frivilligledare kommer du att utvecklas inom projektledning, lära dig mer om Röda Korset 
och få ovärderlig erfarenhet av volontärarbete! Uppdraget uppgår till cirka 5 timmar i veckan. Vi erbjuder 
kurser i Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Medmänskligt bemötande, Första Hjälpen och Ideellt 
Ledarskap. Du får ingen lön utan istället erbjuder vi dig en meningsfull fritid, kompetensutveckling och 
gemenskap! 

För detta uppdrag söker vi dig som: 

• Har eftergymnasial utbildning inom grafisk design eller liknande. Erfarenhet är meriterande 
• Goda kunskaper i Adobe Suite, framför allt Photoshop och InDesign 
• Har du kunskap inom foto och film är det meriterande  
• Som person är du driven, målinriktad och strukturerad 
• Du tar gärna ansvar och kan delegera uppgifter till frivilliga samt följa upp arbetet 
• Du trivs i snabbförändrande miljöer och tycker om att entusiasmera och leda andra 

Ditt uppdrag som frivilligledare innebär bland annat följande: 

• Ansvara för det övergripande strategiska arbetet att lägga kommunikationsplaner och utveckla 
verksamheten 

• Säkerställa leverans av trycksaker och digitalt material 
• Ta emot och samordna kommunikationsbeställningar från Malmökretsens olika verksamheter och 

fördela dem på kommunikationsgruppens olika kompetenser 
• Sköta rekryteringen av nya frivilliga 
• Genomföra möte för kommunikationsgruppen en gång i månaden 

 

Om du är intresserad tveka inte att höra av dig till kommunikation.malmo@redcross.se!  


