
 

SØGES 

”Legebarn” til info-skærme 

 

Kan du li’ at bruge PC’en til bare lidt mere end e-mail og netbank? 

Vil du hjælpe os med at opsætte skærm-layout på vores info-skærme 

Så se her! 

Vesterhavsklyngen søger 1-3 personer der vil give en hånd med at få vores infoskærme og 

hjemmesidekalender op på næste niveau.  

Og lad os sige det med det samme: Det kræver ikke mere IT kundskab end at kunne bruge en PC 

til husbehov. Resten kommer hen ad vejen, blot lysten er der. 

Vestehavsklyngen råder i dag over 5 info-skærme der er opsat i det ”offentlige rum” fra Staby i sydøst 

til Thorsminde i nordvest. Infoskærmene viser delvist reklamer og delvist arrangementer i 

lokalområdet. Desuden har vi på vores hjemmeside en kalender der ligeledes viser arrangementer i 

vores lokalområde. Vesterhavsklyngens bestyrelse besluttet at investere i et nyt system der kan 

sammenkøre hjemmesidekalender og infoskærme, så der, derigennem opnås en effektivisering i den 

daglige drift. 

Reklamerne på infoskærmene genererer indtægter til Vesterhavsklyngen og er dermed vores 

økonomiske fundament. 

 

Opgaver 

• Opsætning/design af layout på infoskærme 

• Udarbejdelse af ”templates” der bruges på infoskærme 

• Udskiftning af eksisterende PC’er ved infoskærme 

Det vil være fint hvis du 

• Kan finde ud af at bruge en alm. PC til ”husbehov” 

• Har lyst til at udvide dine PC kompetencer en smule 

• Har en lille smule teknisk flair 

• Har gå-på-mod og godt humør 

Der ydes professionel support fra leverandøren af det nye IT system, og der forefindes manualer m.v. 

 

Løn 

Som så meget andet frivilligt arbejde bærer arbejdet lønnen i sig selv      

 

Start: snarest mulig 

Hvor meget og hvor længe: Så meget som du gerne vil. Vi vil gerne have systemet op hurtigst muligt. 

Så det er en indsats der begrænser sig til nogle uger/måneder her i efteråret. Når systemet kører er 

”opgaven” færdig 

Interesseret 

Har opslaget vakt din interesse så kontakt Formand for Vesterhavsklyngen Morten Buhl Paakjær på 

5124 6934 eller formand@vesterhavsklyngen.dk. 
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