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”Sports-journalist” i Hgf 

 
Vi søger en frisk og energisk journalist-interesseret, der som frivillig i Hgf, vil bidrage til aktiviteter 

omkring vores kommunikation og PR! 

Din baggrund er helt underordnet – bare du har lysten og interessen, så skal vi nok sørge for din 

oplæring. 

Din arbejdstid bestemmer du selv – og det er kun de timer, du har lyst til at give! Vi be´r ikke om 

mere! 

Du kan fornøje dig i din fritid med at vælge, hvilke af disse opgaver, du helst vil lave: 

• Fotografere og filme vores aktiviteter under træning, til opvisninger og stævner m.m. 

• Skrive opslag og artikler til vores kommunikation og markedsføring 

• Lægge opslag og artikler op på Facebook, Instagram og tilsvarende i de trykte medier 

• I mindre omfang interviewe hovedpersoner i forb.m. dine artikler og anvende citater fra 

interviewene i dine opslag og artikler 

• Varetage kontakten til vores marketingbureau og redaktionerne på de relevante trykte 

medier. 

Din løn finder du i den glæde, du ser i vore medlemmers øjne og hører i deres stemmer! 

Få i tilgift til dette glade, sjove, spændende, til tider udfordrende og under alle omstændigheder 

sjove og meningsfyldte frivillig-job noget, der ligner en ”mikro-journalistuddannelse”, som du 

måske kan bruge på et senere tidspunkt i din erhvervskarriere, når du søger praktikplads, når du 

søger dit næste - eller første – egentlige job eller som adspredelse til dit nuværende job el.lign. 

Interesseret – eller bare nysgerrig på at vide mere om jobbet? 

Læs mere om os på www.hårlevgym.dk eller find os på Facebook og Instagram – eller endnu 

bedre: Ring eller sms NU på 23 26 10 11 eller skriv NU på christian@bevidstlederskab.dk til vores 

leder af Kommunikation og PR Christian Jensen – han glæder sig til din kontakt! 

 

Venligst 

Hårlev Gymnastikforening 

 

 

 

mailto:haarlevgym@gmail.com
http://www.hårlevgym.dk/
mailto:christian@bevidstlederskab.dk

