
 
 

Frivillig So-Me medarbejder 
 

Brænder du for klimaet og har du lyst til at gøre brug af dine kommunikative 

evner til at lave inspirerende indhold til Klima-Xs sociale medier.  

 

Hvad skal du lave:  

dine opgaver bliver at producere indhold til de sociale medier i form af tekst, 

billeder, videoer, samt bidrage med ideer til udviklingen af indholdet til de 

sociale medier. 

 

Fremmøde:  

meget af arbejdet kan laves hjemmefra, men vi har kontor på N.J. Fjordsgade 

2F hos Sager Der Samler, hvor man også kan arbejde. Det forventes, at du 

har tid til at stikke hovederne sammen med en Klima-X medarbejder 1 gang 

om ugen for at sparre på opgaverne og ligge planer for næste uges indhold.  

 

Start dato:  

så hurtigt som muligt 



 

Hvem er du? 

• Vi forestiller os, at du går med en lille instagrammer i maven og er ferm 

hvad angår kommunikation. Det gør ikke noget at du har erfaring med 

at arbejde med sociale medier.  

• Ikke er bange for at give dig i kast med selv at være instagrammer og 

ligge ansigt til platformen. 

• Har erfaring med videoproduktion og redigering (dette er et stort plus, 

men ikke et krav) 

• På det personlige plan, kunne vi godt tænke os at du var lidt af en 

klimatosse og er vild med at tage del i den grønne omstilling.  

 

Lyder det som noget for dig? 

Hvis du synes denne frivillige stilling lyder interessant, så send nogle ord om 

deres selv til merete@klima-x.com. 

 

Hvem er vi? 

Vi er en NGO, der arbejder og interesserer os for at fremme den mentale 

grønne omstilling i befolkningen. Klima-X vil gerne hjælpe samfundet på vej, 

til at have en klimavenlig indstilling til den omstilling vores samfund står 

overfor i forhold til klimaet. Klimakampen skal ifølge Klima-X ikke være ”sur” 

og ”hård” men være ”givende” og ”inspirerende”, da vi tror på at denne 

positive vej, vil få flere med på den grønne omstilling. 

Vi ønsker at synliggøre konkrete tiltag, der er nemme og tilgængelige. Vi 

ønsker at nå langt og bredt ud til forskellige målgrupper, og vil tale på mange 

forskellige måder, idet vi tror på ”at taler vi til alle, vil medføre, at vi taler til 



ingen”. Derfor vil hver konkret klimaide og kampagne være skræddersyet en 

bestemt målgruppe. 

Klima-X er grundlagt af Merete Holmvard Jensen, som netop ville bruge sit 

arbejdsliv på at gøre nogle konkrete klimatiltag, der kan være med til at forme 

en positiv fremtid, for hendes børns fremtid og give denne generation 

mulighederne for en lys, aktivistisk og håbefuld fremtid i en ellers kompleks 

verden. 

Drømmen for Klima-X er at klimavenlig livsstil og klimaviden bliver 

mainstream i befolkningen. At alle gør en stor eller mindre indsats for at 

ændre på deres egne uhensigtsmæssige klimavaner og tør kaste sig ud i at 

ændre vaner, der kan give deres børn og klimaet bedre vilkår. 

 
 


