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Notat vedrørende: 

Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere 
 

Dette notat beskriver hvordan landsforbundet i dag rekrutterer frivillige og lønnede medarbejdere. 

Landsforbundets nuværende retningslinier er vedtaget på baggrund af drøftelser blandt medarbejdere og HB i 2010. 

 

Baggrund  

Det har naturligvis afgørende betydning for Landsforbundets drift og udvikling, at vi er i stand til at tiltrække 

og fastholde gode medarbejdere. Begrebet medarbejdere dækker over både lønnede og frivillige. Frivillige i 

denne sammenhæng er de frivillige, der er nødvendige for at drive Landsforbundets udvalgsarbejde. Denne 

politik beskæftiger sig således ikke med rekruttering af frivillige i kredse, netværk og landsdele.  

  

Fremtidens medarbejdere 

Profilen på FDFs medarbejdere afhænger af den funktion man skal varetage. Der er således forskel på om man 

ansættes på forbundskontoret, i staben eller på centrene. I udgangspunktet anser vi det ikke som nødvendigt 

at være FDFer, men det vil naturligvis blive betragtet som en fordel. Det er vigtigt at have forståelse for en 

frivillig organisation (fx en baggrund som spejder/KFUM og K), samt have de nødvendige faglige og 

menneskelige kompetencer som der er brug for i den præcise stilling.  

  

Når der gælder frivillige til nøgleposter i FDF er det vigtigt, at demografien er bredt repræsenteret (særlig 

fokus på køn, geografi og uddannelse). Det har betydning for mangfoldigheden samt den videre rekruttering 

til udvalgsarbejdet.  

  

 

Rekruttering af lønnede medarbejdere 

 

Opslag af stillinger  

For alle typer stillinger i Landsforbundet gælder det i udgangspunktet, at de slås op i både interne og eksterne 

medier. Det skal forstås på følgende måde:  

   

Centrene I interne FDF-medier, i den lokale dagspresse, relevante faglige medier, DUFs hjemmeside, 

henvisning via Facebook 

Staben I interne FDF-medier, henvisning via Facebook 

Forbundskontoret  I interne FDF-medier, i den lokale dagspresse, relevante faglige medier, DUFs hjemmeside, 

henvisning via Facebook 

  

Alle typer opslag kan følges op af personlige opfordringer til at søge en bestemt stilling  

  

  

Håndtering af ansøgninger  

Ansøgninger sendes til lederen, for det område der søges medarbejder til. Der udsendes løbende kvittering for 

modtagelse af ansøgninger. Ansøgninger behandles fortroligt og udleveres i kopi til evt. medlemmer i 

ansættelsesudvalg (medarbejder, medlem af HB). Disse instrueres i at behandle ansøgningerne fortroligt.  

Efter bedømmelse i ansættelsesudvalg destrueres ansøgninger, bilag m.v.  
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Udvælgelse af medarbejdere  

Udvælgelse af en ny medarbejder sker normalt i et ansættelsesudvalg bestående af leder og 

medarbejderrepræsentant. I særlige tilfælde kan ansættelsesudvalget være udvidet.  

Ved ansættelser i staben kan et HB-medlem samt landsdelslederen indgå i ansættelsesudvalget.  

  

Den nye medarbejder udvælges på baggrund af ansøgning, samtale og evt. ved indhentning af referencer. 

Ansøgeres faglige kompetencer vurderes i forhold til stillingens indhold og sociale kompetencer vurderes i 

forhold til kolleger.  

  

Introduktion af medarbejdere  

Som nyansat bydes man velkommen første dag af nærmeste leder og kolleger (det kan være anderledes for 

stabsansatte). Efterfølgende er der et kort møde med nærmeste leder hvor medarbejderhåndbog, 

værdigrundlag og plan for introduktion gennemgås. Den nye medarbejder vil have en kollega som 

kontaktperson (og ”læremester”). Senest 3 måneder efter ansættelsen gennemføres en såkaldt 3-måneders 

samtale. I den forbindelse udarbejdes der også en APV.  

   

 

Rekruttering af frivillige medarbejdere 

Rekruttering af frivillige til opgaver som fx udvalgsformænd og instruktører er i høj grad relationsbåret. HB, 

stab og centrale frivillige skal således være meget opmærksomme på at skabe relationer for bl.a. at kunne 

rekruttere frivillige til opgaver i landforbundet. 

 

Vi rekrutterer via opfordringer, opslag og ved at opfordre frivillige til at henvende sig.  

 

Opslag Der kan anvendes opslag i interne FDF-medier. 

Talentspot  På kurser og ved stabens besøg i kredse m.v. er der fokus på talentspotting. 

Jobbank Den såkaldte kompetencedatabase på FDF.dk anvendes til at finde mulige emner til 

udvalgsopgaver og som instruktører. 

Henvendelser 

 

Det skal på kurser, i kommunikation fra udvalg og på FDF.dk kommunikeres at man altid er 

velkommen til selv at henvende sig med ønsket om at løse en opgave for landsforbundet. 

 

Det er her vigtigt særligt at nævne seniorkurserne og opgaver på forbundsniveau (medlem af udvalg) som et 

godt vækstlag. Det er således vigtigt at forbundssekretærer og udvalgsformænd er opmærksomme på, at dette 

kan bruges som fødekæde.  

 

Introduktion 

Frivillige nøglepersoner (læs: udvalgsformænd) mødes inden udvalgsarbejdets opstart med den leder som det 

pågældende udvalg refererer til. Her gennemgås de praktiske forhold omkring udvalgsarbejdet, udvalgets 

kommissorium gennemgås og forventninger til arbejdet afstemmes.  

Herefter vil der være løbende opfølgning mellem formand og leder. 
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Bilag til HB-møde august 2010, skrevet af PJ 

Rekruttering af fremtidens medarbejdere 
Hvad er profilen på fremtidens medarbejdere i FDF (frivillige og lønnede)? 

Hvordan sikrer vi de bedste folk til at løse opgaverne i FDF? Herunder tænkes også fastholdelse af medarbejdere? 

 

Baggrund 

Ledergruppen har i forbindelse med sit arbejde omkring organisationsudvikling drøftet rekruttering af 

medarbejdere til Landsforbundet, frivillige såvel som lønnede. Landsforbundet har gode medarbejdere ansat 

og vi har generelt set også været gode til at fastholde medarbejdere. Når det gælder rekruttering opleves det 

som sværere og sværere at få en tilstrækkelig mængde ansøgere/personer der kan opfordres. Der er 

eksempelvis få ansøgere til stillinger som forbundssekretærer og ved sidste ansættelse af 

økonomimedarbejdere på forbundskontoret var der også meget få ansøgere. I forhold til frivillige 

medarbejdere er den kommende landslejr desværre et godt eksempel på, at det også er meget svært at 

rekruttere frivillige til formandsopgaver. 

Det har naturligvis afgørende betydning for Landsforbundets videre drift og udvikling at vi fortsat kan 

tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Ledergruppen ønsker derfor at drøfte denne problemstilling med 

både HB og ansatte. 

 

Oplæg 

Begrebet medarbejdere i dette oplæg dækker over både lønnede og frivillige. Frivillige i denne sammenhæng 

er de frivillige, der er nødvendige for at drive Landsforbundets udvalgsarbejde. Dette oplæg beskæftiger sig 

således ikke med rekruttering af frivillige i kredse, netværk og landsdele. 

 

Fremtidens medarbejder 

Hvis vi skuer tilbage i tiden vil det ikke være forkert at sige, at FDFs medarbejdere følte sig kaldet til jobbet i 

stab, forbundskontor eller centre. Det har ændret sig gennem årene og for de flestes vedkommende ligner 

ansættelsesforholdet i FDF det som eksisterer i samfundet omkring os. Vi må derfor spørge os selv om de krav 

og forventninger medarbejder og FDF stiller til hinanden er afstemte – også i forhold til den måde som FDF 

skal udvikles på. 

 

Spørgsmål til drøftelse 

1. Hvad er profilen på fremtidens medarbejder i FDF (frivillige/lønnede)?  

FDFer eller ej, generalist eller specialist, uddannelsesniveau, alder, bopæl m.v. 

2. Hvilke krav stiller FDF og medarbejderen til hinanden (frivillige/lønnede)? 

Har vi de samme forventninger til opgaver, vilkår, udviklingsmuligheder m.v.? 

 

Rekruttering 

Opslag af stillinger 

Vi har ikke en entydig holdning når det gælder opslag/opfordring. Tidligere har der i staben eksisteret en 

opfordringskultur. Opfordringskulturen er der også når det gælder frivillige. For de øvrige medarbejdergrupper 

og også staben rekrutteres der i dag via opslag – der opfordres dog også personer til at søge bestemte 

stillinger. 

 

Spørgsmål til drøftelse 

1. Hvordan vil vi rekruttere medarbejdere (frivillige/lønnede)? 

Er der særlige, kendte veje til en ansættelse i FDF? Hvis ja, skal disse bevares/ændres. Hvis nej, har vi så 

brug for at lave sådanne? 

2. Hvor finder vi de bedste kandidater (frivillige/lønnede)? 

Hvad er vores ”fødekæde” – er vi gode nok til at spotte interne kandidater og hvilke muligheder har vi i 

forhold til eksterne kandidater? 

3. Hvordan/hvor kan vi profilere opslagene, så de ses (frivillige/lønnede)? 

 

 

 



HB mødebilag     side 4/ 5                                   

  

 
 

Udvælgelse af medarbejdere 

Udvælgelse af en ny medarbejder sker normalt i et ansættelsesudvalg bestående af leder og 

medarbejderrepræsentant. Ved ansættelser i staben kan et HB-medlem samt landsdelslederen indgå i 

ansættelsesudvalget. I særlige tilfælde kan ansættelsesudvalget være udvidet. 

 

Den nye medarbejder udvælges på baggrund af ansøgning, samtale og evt. ved indhentning af referencer. 

Ansøgeres faglige kompetencer vurderes i forhold til stillingens indhold og sociale kompetencer vurderes i 

forhold til kolleger. 

 

Spørgsmål til drøftelse 

1. Er der ting der skal ændres i forhold til den nuværende praksis? 

  

 

HBs/medarbejdernes behandling 

Medarbejderne drøfter oplægget i forbindelse med medarbejdermøde d. 14. juni 2010. HB-mødet drøfter 

oplægget på HB-mødet i august 2010. Landsdelsledelserne forventes at deltage i denne drøftelse. 

På baggrund af de forskellige drøftelser udarbejder ledergruppen en egentlig rekrutteringspolitik/ strategi. 
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Opsamling fra drøftelse på medarbejdermøde 14. juni 2010 

Drøftelsen skete i fire grupper, hvor hele medarbejdergruppen var blandet. Ledergruppen deltog i grupperne. 

 

Hvor rekrutterer vi? Hvordan rekrutterer vi? 

 Er det en opgave der skal løses af folk med FDF-blod eller ej? Dette afgør intern og ekstern søgning. 

 Eksterne opslag viser at jobbet har en vis seriøsitet – også for FDFere. Det viser, at vi også ser et job i 

FDF som en ”rigtigt” job – og ikke bare en fuldtidsfrivillig FDFer. Beskrivelsen af arbejdspladsen i 

bunden af opslagene skal formidle samme seriøsitet. Samtidig skal vi også kommunikerer, at der er 

stor fleksibilitet og mulighed for at påvirke jobbet i en unik retning (især stabsstillinger). 

 Vi skal reklamerer for vores opslag via mail. Vi skal gøre det klart, at der er en mulighed for at arbejde 

i FDF. At der ER folk ansat i forbundet. 

 Vi skal fortælle, at FDF indeholder et stort kollegafællesskab.  

 Vi skal finde nicherne. Hvis vi søger præster, så skal vi kommunikere i deres sfære – ex. 

præsteforeningens blad. Direkte kommunikation via deres kanaler. 

 Det giver god mening at annoncere i fagblade, aviser og internet. Hvis det drejer sig om job som 

forbundssekretær, kan vi ikke lige forestille os, at det kan være en ikke-FDFer med de nuværende 

stillingsbeskrivelser. Dog kan der jo sagtens være dygtige folk, som ikke ser opslag i FDFs interne 

medier. 

 To medarbejdere på forbundskontoret kommer udefra. Den ene hørte om jobbet igennem familie, som 

kendte til stillingen via kredsledermailen. Den anden læste opslaget i Berlingske Tidende. 

 Signalerer vi, at vi er stolte af/glade for vores job? 

 Hvorfor vrimler det ikke med sidste-gangsdeltagere fra seniorkurserne til GEÅ-stillingerne? Der bliver 

reklameret og talt godt for det, men især over for sidstegangs-deltagerne. De har dog for de flestes 

vedkommende allerede planlagt deres næste år, så reklamen skal måske mere ud til de yngre. 

 Der ville måske være flere ansøgere til mere specialiserede forbundssekretærstillinger. 

 Drøftelse af anciennitet og erfaring? Er det rigtigt at FDF overvejende rekrutterer nyuddannede, 

fordele/ulemper ved dette.  

 Vi ser et skarpere formuleret kompetencebehov, altså det at gå fra generalist og til specialist? Det 

kræver mere præcise stillingsopslag 

 KFUM/K rekrutterer FDFere men FDF rekrutterer ikke M/K’ere hvorfor det? 

 Mange af vores job kræver grundig kendskab til foreningsliv og organisationsarbejde, men ikke FDF 

specifikt. 

 Opslag/rekruttering er fortsat: DUF.dk, internt FDF.dk og evt. i udvalgte medier afhængig af 

fagområde. HK, IT, konsulent, etc. 

 

 

 

 

 

http://duf.dk/
http://fdf.dk/

