
 

Er du Hjernesagens nye fundraiser? 
 
Har du solid erfaring, og brænder du for at bidrage til at skabe bedre vilkår for mennesker ramt af 
stroke, så er du måske Hjernesagens nye fundraiser.   
 
Hvert år rammes 12.000 mennesker af blødning eller blodprop i hjernen, også kaldet stroke. 
Stroke er den hyppigste årsag til handicap hos voksne. Mere end 100.000 danskere lever med følger efter 
stroke. Hjernesagens centrale strategiske mål er at udbrede kendskabet til stroke og styrke foreningens 
position og indflydelse, så Hjernesagens medlemstal og indflydelse reelt afspejler, at stroke er en 
folkesygdom.  
 
Som Hjernesagens fundraiser skal du først og fremmest bidrage til at udvikle og styrke foreningens 

indtjening og tiltrække flere medlemmer og støtter til foreningens vigtige arbejde. Som andre 

organisationer er Hjernesagens indtjening sammensat af mange forskellige indtægtskilder, både små og 

store. Vi har brug for en person, der kan bidrage med kreative, nytænkende og samtidig 

resultatorienterede indsatser, der kan styrke indtjening på alle niveauer. 

 
Dine primære opgaver som fundraiser: 

 

 Du skal løbende understøtte, at fundraising på endnu flere områder, end det er tilfældet i dag, bliver 

en naturlig del af Hjernesagens arbejde. Du skal f.eks. være med til at udvikle det målrettede 

arbejde for, at de lokale afdelinger styrkes i deres indsatser for at skaffe nye medlemmer, nye 

frivillige og flere donationer, f.eks. via lokale indsamlinger.  

 Du skal bidrage til, at vores CSR-samarbejde med virksomheder styrkes og udvikles. Hjernesagen 
har i flere år haft et godt samarbejde med supermarkedskæden Lidl. Dette samarbejde ønsker vi at 
udvikle og styrke, ligesom vi langsigtet ønsker at indgå flere erhvervspartnerskaber med 
virksomheder, der arbejder for bedre folkesundhed, eller på andre måder ønsker at understøtte 
Hjernesagen centrale dagsordner. 

 

 Du skal bidrage til, at Hjernesagen kan tilbyde nye engagementsformer, der tiltrækker nye grupper 

af medlemmer og støtter, f.eks. blandt yngre aldersgrupper. Der har gennem de senere år været en 

generel tendens til, at danskerne i mindre grad deltager i traditionelt foreningsarbejde. I stedet 

ønsker flere at støtter ad hoc sager, økonomisk og evt. med frivilligt arbejde. Denne udvikling 

gælder særligt for mennesker under 50 år.  

 

 Du skal, på baggrund af en grundig analyse af erfaringer og data fra foreningens tidligere 

telemarketingkampagner, stå for at tilrettelægge foreningens kommende telemarketingindsats. 

Din profil: 
 
Du har erfaring med fundraising og særligt med at rejse midler, og kan dokumentere konkrete resultater.  
Du er resultatorienteret og vant til at bruge data til at understøtte og dokumentere dit arbejde. 
Du er god til at kommunikere, både skriftligt og mundligt. 
Du er god til at etablere og vedligeholde netværk. 
Du er god til at sælge en sag. 
Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde.  
 
Vilkår for ansættelse: 
Du vil blive ansat på vores hovedkontor i Høje Taastrup. Her deler vi kontorfaciliteter med mere end 30 
andre handicaporganisationer. Vores samarbejdsform er professionel, uformel og resultatorienteret. Du vil 
indgå i et sekretariat med mange forskellige opgaver, hvor vi hjælpes ad.  



Du refererer direkte til direktøren for Hjernesagen, og du vil i øvrigt varetage din funktion i dialog og 
samarbejde med kollegerne i vores medlemsadministration, medlemsrådgivning og 
kommunikationsmedarbejder.  
 
Ansættelsen begynder den 1. august 2021 eller snarest derefter. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen. 
Lønmæssigt følger vi statens overenskomster, uden at vi dog er lønførende.  
 
Ansøgningsfrist og samtaleproces  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag d. 17. maj. Ansøgning, cv og evt. udvalgte, få 
bilag modtages alene i elektronisk form og sendes til admin@hjernesagen.dk mærket ”Fundraiser”.  
 
Vi afholder første samtale tirsdag den 1. juni og anden samtale tirsdag den 8. juni. Til anden samtale skal 
du give os mulighed for at indhente relevante referencer, ligesom du vil blive stillet en opgave. Tiltrædelse 
1. august 2021. 
 
For uddybende spørgsmål kontakt direktør Birgitte Hysse Forchhammer hysse@hjernesagen.dk, eller 
mobil 24481503.  

 
 
Hjernesagen er en medlemsforening med 9.500 medlemmer, fordelt på 40 lokalafdelinger i hele 
Danmark. Vi har hovedkontor i Høje Taastrup i Handicaporganisationernes Hus, som er en røgfri 
arbejdsplads. Hjernesagens vision er, at hjernen bliver en folkesag. Vi har til formål at arbejde for 
at:  

 Forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen.  
 Sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen.  
 Sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.  
 Sikre bedst mulig støtte til hjerneskadede og deres pårørende.  
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