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Har du lyst til at prøve kræfter med fundraising - 
studentermedhjælp til fundraising søges 
 

 

Er du en dygtig researcher og kommunikatør og banker dit hjerte for NGO-verdenen og for 

almennyttige projekter? Er du systematisk og grundig? Har du drive og engagement? Og 

kunne du tænke dig at prøve kræfter i både en NGO og i et dynamisk iværksættermiljø og få 

mulighed for at få brugt og udviklet dine kompetencer?  Hvis ja, kan vi tilbyde et studiejob op8 

– 10 timer om ugen med start snarest muligt. 

 

Hvem er vi? 

Bigum Consult er en travl enkeltmands konsulentvirksomhed med kontor på ErhvervsCenteret 

i Greve. En halv dag om ugen fundraiser jeg for Gadens Børn, som har kontor i Hvidovre. Det 

er det arbejde du primært skal deltage i. 

 

Bigum Consult, der ejes af Marianne Bigum, udbyder rådgivning inden for projektudvikling og 

fundraising. Har kunder over hele Danmark, udbyder workshops og arbejder på at skaffe 

finansiering til små og store projekter. Bigum Consult har siden virksomhedsstart rejst over 

100 mio.kr. til almennyttige projekter sammen med sine kunder.  

 

Hvilke opgaver kan blive dine? 

 

 Researchopgaver i relation til fundraising, 

 Udarbejde fondslister og fondsstrategier, 

 Deltage i at udarbejde ansøgninger og projektbeskrivelser, særligt for Gadens Børn, 

 Kursusadministration og forberedelse 

 Opdatering og SEO-optimering af hjemmeside,  

 Medvirke i at skrive blog og nyhedsbreve.  

 

 

Hvem er du? 

Du er aktiv og engageret og studerende på fx kommunikation eller historie. Du har min. 1-2 år 

tilbage af studietiden. Måske har du allerede snuset til noget med projektudvikling og 

fundraising. Du vil gerne prøve dig selv af og udvikle dine kompetencer i forhold til NGO-

arbejde og fundraising. 

 

Du skal  

 kunne omsætte og bruge din teoretiske viden til at skabe resultater i ”den virkelige 

verden” 

 være en dygtig skriftlig formidler og have blik for det gode formidlingsdesign 

 være fortrolig med basale værktøjer som Excell, Power Point, Word Press og MailChimp 

eller evne hurtigt at sætte dig ind i det, 

 kunne lide at arbejde systematisk og i dybden med opgaverne, 
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 have gode personlige kommunikationsevner i dit samspil med andre,  

 være selvstændig, kvalitetsbevidst og en god afslutter. 

 

Det vil være en fordel, hvis du også 

 har et godt kendskab til markedsføring, markedsføringsstrategier, sociale medier, 

layout, design m.v. 

 har blik på for at sætte ansøgninger og prospekter flot og overskueligt op. 

 

Vi tilbyder en stilling med op til 8 timer om ugen, hvor 

 du får spændende, udviklende og selvstændige opgaver 

 du får relevant erhvervserfaring inden for fundraising, markedsføring og kommunikation 

 du får et indblik i livet som selvstændig konsulent 

 vi løbende vil evaluere og sikre læring. 

 

Noget af arbejdet vil du kunne lave hjemmefra. 1-2 gange om ugen arbejder vi sammen i 

Hvidovre eller Greve eller du tager med ud på opgave.  

 

Interesseret? 

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte ejer og fundraisingspecialist 

Marianne Bigum på tlf. 40584411. Du kan finde information om virksomheden på 

www.BigumConsult.dk. 

 

Du bedes sende din ansøgning om studiejob til marianne@bigumconsult.dk snarest muligt – vi 

ser løbende på ansøgninger frem til 10. marts. Ansøgningen skal mærkes ”Studiejob”. Vi 

glæder os til at høre fra dig.  
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