
Projektledere, hjælpere og markedsføringsgenier søges til opstart af Hjælperne i KBH 

Hvad er Hjælperne? 
Hjælperne er en social virksomhed, der skaber et vigtigt møde mellem den unge og ældre generation, der ofte vokser sig til 
hjertelige og vedvarende relationer. I mødet mellem den ældre og den unge, hjælper den unge med opgaver fra rengøring til IT-
hjælp til havearbejde. Nogle ældre ønsker blot at have en at lave mad sammen med eller måske til at gå med dem i teateret. 
Uanset mødets karakter er mennesket og den unikke relation i højsædet. De unge er typisk studerende, hvis hjerte banker for at 
støtte og være sammen de ældre. Og den unge får tilmed et økonomisk supplement til deres studier.  
Virksomheden er 2 år gammel og består af 3 faste medarbejdere og ca. 60 Hjælpere i Aarhus. Vi oplever en stor interesse for 
Hjælpernes service overalt hvor vi kommer og glæder os til at åbne i København sammen med jer. Se mere på www.hjaelperne.dk 

Hvad søger vi? 
Vi søger et hold af søde og hjælpsomme mennesker, der synes at Hjælperne er et vigtigt og godt bidrag til KBH. – Og som tilmed har 
lyst til at udvikle Hjælperne i KBH i fællesskab. 

Projektledere: 
Det bliver projektledernes ansvar at styre og udvikle projektet på et overordnet niveau og kommer til at arbejde med spørgsmål 
som: Hvordan får vi de ældre til bruge Hjælperne? Hvordan skaber vi et drømmehold af Hjælpere? Hvordan skaber vi et community 
for Hjælpere og ældre?  

Hjælpere: 
Hjælperne er hverdagens helte, der hjælper de ældre med stort og småt. De er typisk mellem 18 og 30 år og har alle til fælles, at de 
gerne vil gøre en forskel og elsker at hjælpe. Se mere på: https://www.hjaelperne.dk/bliv-hjaelper 

Markedsføringsguruer: 
Markedsføringsguruerne skal i samarbejde med projektlederne (og Hjælperne) sørge for at Hjælpernes historie bliver bredt kendte 
blandt målgruppen i København. Opgaverne kunne indeholde både content og strategi på sociale medier, PR og anden 
markedsføring. Det er kun kreativiteten (og budgettet J) der sætter grænser. 

Fælles for alle roller er, at de kommer med en stor frihed og tillid. Der er mulighed for at skabe en bevægelse og en kultur helt fra 
bunden. Vi er åbne og taknemmelige for hvem I er, hvad I kan og hvad I vil. 

Er jobbet lønnet? 
Jobbet som Hjælper er lønnet med 130 DKK pr. times hjælp. Det vigtigt at understrege, at der ofte bruges tid på transport og 
administration, som ikke er direkte lønnet. Lønnen skal ikke være den primære motivation for at blive Hjælper.  
Jobbet som projektleder og markedsføringsguru har vi endnu ikke en lønmodel for. Her er vi helt ærlige og åbne og fortælle at 
Hjælpernes økonomi endnu ikke er stor nok til at kunne lave deciderede ansættelser på disse vigtige poster. Vi vil derfor tage en 
dialog med jer om hvor meget ansvar I ønsker at tage, hvor meget i ønsker at arbejde og hvad der skal til for at I føler jeres arbejde 
bliver belønnet. Vi forestiller os at muligheden for at skabe og lære er vigtige drivkræfter for Hjælpernes projektledere og 
markedsføringsguruer i KBH… 

Det lyder som noget for mig – Hvad gør jeg? 
Vi afholder en KICK OFF-workshop, hvor vi samler alle, der har lyst til at være med på holdet – både Hjælpere, 
markedsføringsguruer og projektledere. Hvis du sidder derude og vil bidrage med noget som vi ikke har nævnt her – så mød endelig 
op. Vi kan rumme alle og byder hvert et bidrag velkommen. 
Workshoppen foregår d. 27. februar kl. 16.30-19.00 i København. Vi vælger location, når vi har et billede af antal deltagere. I får 
besked! 

Formålet med workshoppen er at afklare jeres motivation for at være med i Hjælperne og sammen lægge en plan for Hjælpernes 
fremtid i København. Det bliver lærerigt, energifuldt og hyggeligt J 

Tilmeld jer på www.hjaelperne.dk/kobenhavn – så giver vi besked om location, når vi kommer nærmere. 
Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv endelig til Marc på marc@hjaelperne.dk 
Vi håber sådan I har lyst til at skabe gode og vigtige ting sammen med os! 

Gode og hjælpsomme hilsner, 
Emil og Marc 


