
SØGES 

Hjælpere til kalender og info-skærme 

 

Vil du gerne give en hånd, men helst når det lige passer dig? 

Så se her! 

Vesterhavsklyngen søger 3-4 personer der vil give en hånd med at passe vores hjemmesidekalender 

og vores infoskærme 

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

til husbehov. Resten kan vi lære dig ret hurtigt 

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. Vi har nu fået designet et nyt setup der kan sammenkøre hjemmesidekalender og 

infoskærme, så der, men….. der er jo ikke noget der passer sig selv 100%.  

Derfor har vi brug for nogle hænder der kan hjælpe med at lægge nye aktiviteter i kalenderen og holde 

reklamer fra vores sponsorer opdateret.  

Vi forestiller os en lille dedikeret grupper på 3-4 personer, der kan tage en uge af gangen. Jobbet består 

i at passe en mail-box hvor aktiviteter og reklamer sendes til og så lægge det på hjemmeside og 

infoskærme. 

Reklamerne på infoskærmene genererer indtægter til Vesterhavsklyngen og er dermed vores 

økonomiske fundament. 

Opgaver 

• Passe mail-box 

• Lægge aktiviteter på Vesterhavsklyngens kalender 

• Opdatere reklamer på infoskærme 

Det vil være fint hvis du 

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

• Har gå-på-mod og godt humør 

• Er en lille smule struktureret og har lidt ordenssans      

Forventet tidsforbrug 

• Cirka en time om ugen (hver 3. eller 4. uge) fordelt ud over ugen når det passer dig 

Vi sørger for oplæring og er desuden i gang med at lave små videoinstrukser der kan bruges til 

yderligere støtte. 

Løn 

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

 

Start: November/December 

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

5124 6934 eller formand@vesterhavsklyngen.dk. 

mailto:formand@vesterhavsklyngen.dk

