Arrangør basis – oprette arrangement, opgaver og vagter
Når du skal lave en ansøgning om frivillige, skal du igennem tre skridt. Du skal oprette en
arrangementsbeskrivelse (1) om selve dit event, du skal beskrive frivilligopgaverne (2), altså de funktioner
man som frivillig kan arbejde med, og du skal (3) indtaste tidsrum og antal frivillige for hver vagt, man kan
tage, når man har en opgave. Vi har allerede oprettet en arrangørprofil (0) til dig.

Logikken er således:
En Arrangør (0) kan holde et eller flere
Arrangementer (1), hvor der er en eller flere typer
Opgaver (2), hvor man som frivillige kan tage en konkret
Vagt (3) i en bestemt periode med et bestemt antal frivillige
Fx Golden Days
Bloom Festival
Billetfrivillig
kl. 15-20.30 søndag d. 8 august 2019 (15 personer)

SÅDAN GØR DU

Log ind på app.ivolunteer.dk

1. Opret arrangement
Gå til ’Kontrolpanel’:
-

’Arrangementer’
’Opret arrangement’
(Hvis du er arrangør med et tilbagevendende event, så har du mulighed for at kopiere dit sidste
event. Så skal det fremsøges under ’Arrangementer’ og bruge knappen ’kopier arrangement’.)

Nu åbnes et nyt arrangement, og du udfylder følgende faneblade:
-

’Generelt’
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-

Alle felter med *
Arrangement type: Event
Privat indstillinger: Vises for alle, tilmelding for medlemmer

’Beskrivelse’ (husk både dansk og engelsk)
’Billede’ – upload et billede, som præsenterer dit event

Vigtigt! Gem for hver fane du udfylder!

2.
-

Opret dernæst opgave/r
Gå til ’Kontrolpanel’
’Opgaver’
Slet hvad der står i øverste felt og skriv dit eventnavn (vær obs på datoen er den rigtige)
’Opret opgave’

Nu åbnes en ny opgave og du udfylder følgende faneblade:
-

’Generelt’ alt med * skal udfyldes
 Tilmeldingsmåde: Automatisk
Udfyld ’Beskrivelse’

Opret en særskilt opgave for hver frivilligopgave, der skal løses, fx ’garderobefrivillig’ eller ’billetsalg’
Vigtigt! Gem for hver fane du udfylder!

3. Opret vagt/er
Opret vagterne samme sted i højre side (under ’Opgaver’)


fx 24.august kl. 10.00-17.00, 5 personer
 Alle vagter oprettes med ønsket antal frivillige

Tip! Du kan se hvordan arrangementet vil fremstå ved at klikke ”Vis online” i øverste højre hjørne. Se også
side 3 for en oversigt over det færdige produkt på hjemmesiden.

Bemærk at enkelte felter er forbeholdt admin, og du vil ikke kunne udfylde dem selvom de er markeret
med * - stjerne.

Dit arrangement er nu oprettet og klar til godkendelse hos Cph Volunteers. Send os en besked med
arrangementets titel, så kan vi gennemgå din ansøgning om frivillige.
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