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Kontúr Közhasznú Egyesület 
1106 Budapest, Gyakorló utca 17. 4/23. 
Telefon: +36/30-660-2760 
E-mail cím: konturegyesulet@gmail.com 

 

Felhívás önkéntesmunka-lehetőségre: kommunikációs feladatok ellátása a 
Kontúr Közhasznú Egyesületben 

 
Érdekel a gyerekekkel és a szegénységben élőkkel végzett önkéntes munka? Értesz a 
kommunikációhoz és a sajtózáshoz? Otthon vagy a social mediaban? Szükséged van 

gyakorlati lehetőségre? Akkor ez a felhívás Neked szól! 
 

Honlapunk: http://konturegyesulet.weebly.com/ 
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/KonturEgyesulet 

 
 

Egyesületünk számára a 2014-es év feladataink és tagságunk jelentős bővülését hozta, amely együtt 
jár azzal az igénnyel, hogy szakmai tevékenységeink kommunikációja átfogó koncepció mentén és az 
eddigieknél tudatosabban folyjon. 
 
Ehhez olyan megbízható önkéntes munkatársra van szükségünk, aki tudása és érdeklődése szerint 
képes Egyesületünk munkáját hosszabb távon, elkötelezetten segíteni. A feladat időigénye a kezdeti 
időszak egyeztetései után nem jelentős, elsősorban akciókhoz, eseményekhez köthető.  
 
Elvárás a feladatra jelentkezőtől tevékenységeink folyamatos követése, az azokhoz kapcsolódó 
kommunikációs tervezésben való aktív részvétel és a vállalt feladatok felelősségteljes elvégzése. 
 
A feladat elemei a következők: 
 

- kommunikációs stratégia kialakítása az egyesületi tagokkal; 
- kommunikációs csatornák feltárása és listázása (merre érdemes terjeszteni a hírünket); 
- kommunikációs stílus és megfelelő eszközök feltárása; 
- az aktuális események hirdetésének megtervezése, célcsoportok kialakítása, a terjesztés 

segítése; 
- plakátok megszövegezése; 
- projektkommunikáció; 
- hírgenerálás a honlapra (a honlap kezelése nem tartozik feladatai közé); 
- felhívások összeállítása; 
- facebook oldal kezelése. 

 
Előnyt jelent: 
 

- közösségi média több csatornájának ismerete, aktív használata; 
- korábbi sajtós/kommunikációs tapasztalat; 
- grafikai tudás vagy érdeklődés (pl. plakát készítése); 
- ez irányú tanulmányok; 
- civil szervezetnél (vagy önkéntes szerveződésnél) végzett önkéntes tevékenység; 
- szociális témák iránti fogékonyság. 
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Amit mi tudunk nyújtani: 
 

- civil szervezeti működés mély megismerése; 
- szakmai tapasztalatszerzés élesben; 
- lehetőség pályázatírásban, programszervezésben való részvételre is; 
- csapatmunka sokrétű közegben: szociális munkás, tanár, jogász, szociológus tagok között; 
- kapcsolatépítés civil és kulturális szervezetekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel 

foglakozókkal, iskolákkal, önkormányzatokkal, egyházi szervezetekkel, művészekkel; 
- támogató és biztonságos közeg a tanuláshoz, sikerélmény szerzéséhez. 

 
Amennyiben érdekel és kihívást jelent számodra a feladat, jelentkezz rövid önéletrajzoddal és pár 
mondatos motivációs anyagoddal az alábbi email címen: konturegyesulet@gmail.com. Várjuk 
jelentkezésed 2015. január 31-ig! 
 
A levélben írd meg, miért érdekel a feladat és milyen előzetes tapasztalataid vannak ezen a téren, 
amelyek segítenének a feladat ellátásában! 
 
 
 
2015. január 16. 
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