
 
Har du en eventmager i maven? 
 
Condomeriet i Randers Sundhedscenter søger en flok frivillige til at iværksætte og afholde events. Vi vil 
gerne have vores budskaber om sikker sex og brug af kondomer ud over rampen!  
 
Vi søger engagerede eventmagere, som kan få følsomme emner ned på jorden, så det bliver nemt at tale 
om. Der er talrige muligheder for at tage ud for at fortælle om Condomeriet og om den rådgivning, som 
man kan få. Det kan være ved enkeltstående begivenheder, info arrangementer, eller længere varende 
kampagner. 
 
 Vi tænker f.eks. på at skabe opmærksomhed om Condomeriet i Randers Ugen, på Frivillig Fredag eller 
kunne det være ved events på gymnasier, på Tradium, på folkeskoler eller andre uddannelser? 
Som frivillig eventmager kan du prøve dine gode idéer og kreative evner af, hvis du kan lide at beskæftige 
dig med markedsføring.  
 
Vi har nogle gode idéer til events, men vi vil rigtigt gerne lytte til dine gode idéer, og medvirke til at føre 
dem ud i livet.  
 
Vi forestiller os, at opgaverne kan se således ud: 

 Udtænke, planlægge og gennemføre events og informationsarrangementer sammen med andre 
frivillige 

 Udvikle markedsføringen omkring events og informationsarrangementer 

 Indgå aftaler med værter, sponsorer og andre samarbejdspartnere 

 Udfærdige informationsmaterialer 

 Og hvad dine kreative evner ellers rækker til! 
 
Du kan forvente at bruge både noget forberedelsestid men også tid på selve det enkelte event. Der er ikke 
faste tidspunkter for, hvornår du udfører dine opgaver. 

 
 
 



Derudover forestiller vis os, at:  

 Du har mod på at engagere dig i følsomme emner som sikker sex og kondomer, og at snakke med 
andre mennesker om det 

 Du har gode idéer og flair for kreative løsninger 

 Er god til at planlægge og strukturere 

 Du er opsøgende, selvstændig og stabil 
 
Du får: 

 Erfaring med markedsføring 

 Erfaring med at omsætte gode idéer til praksis 

 Mulighed for selvstændigt at tage ansvar for planlægning og gennemførelse af events 

 Godt netværk med andre frivillige og ansatte i Randers Sundhedscenter 

 Skriftlig bekræftelse/udtalelse på, at du er frivillig i Condomeriet 
 
Kontakt: 
Janni Watson, sexologisk rådgiver, 5156 2224, janni.watson@randers.dk. 
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