Initiativ under:

Video-haj søges til headspace Roskilde kommunikationsteam!

Er du god til ”det der” med billeder, teknik og videopræsentationer på SoMe? Brænder du for at
kommunikere gennem billeder og er du egentlig lidt en nørd til medier?
Så er det dig vi mangler i vores fantastiske kommunikationsteam i headspace Roskilde. Vi savner at kunne
præsentere vores seje frivillige, vores modige unge og vores skønne hus gennem videoer på vores sociale
medier. Vi brænder for at komme ud og møde de unge, hvor de er og vise vores aktiviteter frem online.
Rollen som ”video-haj”
Som ”video-haj” eller medie-frivillig, synes du det er sjovt at lave, klippe og producere video. Det kan være
du har dit eget udstyr, eller har helt styr på video på mobilen. Du har erfaring med videoer, og kan lave
noget fedt indhold.
Du vil både have til opgave at lave videoer om de frivillige, unge og huset, men også ”ude i verden”, fx til
vores synlighedsaktiviteter og events – men bare rolig, det er i samarbejdet med teamet og andre frivillige.
Du evner at lave fedt indhold, som både kan være sjovt og alvorligt. Det er et frivilligt job, hvor du har rig
mulighed for at komme med ideer, være kreativ og sætte dit eget præg på dine opgaver. Så du skal synes
det er sjovt at lave videoer, og have lyst til at vi udvikler os sammen.
Det er vigtigt, at du som medie-frivillig kan gribe teamets ideer, koordinere, og udføre. Det er dig, som i
samarbejde med andre frivillige og teamet får tingene til at ske.
Om headspace og teamet
headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år. De unge kommer
i headspace og får samtaler med nogle af vores mange frivillige rådgivere, hvor de kan tale om store og små
problemer.
For at de unge kommer forbi headspace og får samtaler, skal de vide vi findes. Og her kommer headspace
Roskildes kommunikationsteam ind i billedet. Teamet står for vores SoMe (Facebook og Instagram), at dele
historier om unge og frivillige, gøre headspace synlig og deltage i events og synlighedsbesøg.
Du vil blive en del af et topmotiveret team, der mangler en ”video-haj”, som kreativ, handlingsorienterede
og måske ligefrem er en medie-nød, for at vi kan sprede budskabet endnu mere om headspace.
Kommunikationsteamet samarbejder meget, og du vil ikke være alene om opgaverne. Der er altid mulighed
for sparring og hjælp fra teamet – og også fra andre frivillige. Vi lægger alle ca. 12 timer om måneden, og
det forventer vi også at du kan.

tlf. 5373 3002

● roskilde@headspace.dk ●

www.headspace.dk

Initiativ under:

Det ekstra, som får dig i gang
For at klæde dig ordentligt på til at blive en del af headspace, afholder vi introweekend for alle nye frivillige.
Her får du undervisning i hvad headspace står for og hvilke aktiviteter vi afholder.
I centret vil vi sørge for at du kommer godt fra start, bl.a. ved at du kan deltage i møder med
kommunikationsteamet, have vagter i huset, hvor vi kan koble dig sammen med erfarne frivillige, samt
have en tæt dialog med dig om dine ønsker og kompetencer.
Der er også mulighed for løbende sparring med teamet, udvikling af nye ideer og faglig udvikling.
Det lyder fedt – hvad gør jeg nu?
Så hvis du er vores nye kamera mand/kvinde, der ligesom os ønsker at komme ud og nå de unge, med fede
aktiviteter og events, så skriv/ring/send en video!
Er du interesseret i at være en del af headspace Roskilde som eventkoordinator og samtidig få en masse
nye kompetencer - lige til at skrive på CV’et (!) - så send en ansøgning og evt. CV til Anita Køldal,
avk@headspace.dk, der er medarbejde i headspace Roskilde og er med til at stå for
kommunikationsteamet. Vi vil herefter invitere dig til en personlig samtale. Du er selvfølgelig også
velkommen til at ringe for at høre mere eller komme forbi og se vores hyggelige lokaler på Musicon,
Basgangen 5, 4000 Roskilde (lige ved skaterhallen Hal 12).
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