Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil

Webbredaktör för kretsens webbsida
Ideellt uppdrag
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Idag söker de flesta
sig till Röda Korset via nätet och hamnar då ofta på en av våra lokala webbsidor. För att den som
söker ska hitta aktuell och relevant information om Röda Korset lokalt är det viktigt att det finns
någon som kan uppdatera och fylla sidan med innehåll. Det är webbredaktörens roll.
Webbsidorna är uppdelade kommunvis, det vill säga att i vissa kommuner är det flera kretsar som
delar på sidan och därför kan det finnas behov av flera redaktörer för en sida.

Uppdragsbeskrivning
Du förväntas:
• Ansvara för löpande uppdatering av den lokala webbsidan i samråd med kretsstyrelsen – och i
vissa fall flera kretsstyrelser inom kommunen.
• Ansvara för att informationen på webbsidan är aktuell, relevant och korrekt.
• Samarbeta med andra i kretsen som kan hjälpa till att skapa innehåll på sidan (i form av texter
och bilder/filmer).
• Ha datorvana och gärna ha tidigare erfarenhet av kommunikation och/eller publicering på
webben tidigare, dock inget krav då du får utbildning i uppdraget.
Omfattning
Du åtar dig att:
• Uppdatera och lägga upp information/artiklar på hemsidan löpande. Tidsåtgången beror delvis
på hur mycket verksamheter kretsen bedriver.
• Delta i en introduktion, webbkurser och möten som berör ditt uppdrag, 1–2 gånger per år. Du
erbjuds även fortbildning för uppdraget.
• Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt
engagemang vid kris. I denna roll kan det till exempel innebära att webbsidan behöver
uppdateras oftare än vanligt.
Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda
Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du
under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för
uppdraget.
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika
bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att
utföra vårt uppdrag.
För att kunna utföra uppdraget behöver du:
• Ha tillgång till dator med internetuppkoppling.
• Vara bekväm med att skriva texter på svenska och tycka att det är kul att välja ut bra bilder
som illustrerar vårt arbete.
• Förmåga att samarbeta med andra.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en
katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra
mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje
människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.
Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Urvalsfrågor
1. Talar du något annat språk än svenska? Fritextfråga
2. Beskriv kortfattat varför du skulle passa till uppdraget? Fritextfråga

