
 

Gennemgang af tekster for UNF 
UNF er en stor forening, der formidler en masse informationer ud til mange mennesker. 
Vi har derfor brug for velformulerede unge mennesker, der forstår at læse mellem linjerne 
i formelle tekster, men også har en interesse i korrektur læsning og derved hjælpe med 
at få foreningens budskab ud på bedst mulig måde. Du kan komme til at læse og gennemgå 
alt fra formelle breve/ansøgninger, vedtægter og deres ændringer til kreative opslag til 
sociale medier.  
Du vil især skulle gennemgå:  

● Vores sæsonprogram  
● Vores tekster til PR.  
● Vores formelle sponsor ansøgninger og breve til foredragsholdere  
● Vores vedtægter og forslagene til ændringer  

.  
Hvor meget tid og energi kræver det?  
Du kan helt selv bestemme hvor mange timer du vil lægge i arbejdet. Vi har rigeligt med opgaver, både store 
og små. Du skal dog bruge minimum 20 timer for at kunne få et frivilligbevis men dette er et krav fra projekt 
frivillig og ikke fra UNF. 
 
Om UNF Odense 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense er en forening af unge frivillige, primært studerende, 
der arbejder for at udbrede kendskabet og interessen for:  

● Naturvidenskab og matematik 
● Sundhedsvidenskab og medicin 
● Ingeniørvidenskab og teknik 

Den primære målgruppe er elever fra gymnasiale uddannelser; men alle interesserede, unge såvel som gamle, 
er meget velkomne til UNF Odenses arrangementer. 
  
Frivillig i UNF Odense 
UNF Odense er en frivillig forening – uden frivillige arrangører ville foreningen ikke eksistere. Som arrangør 
i UNF Odense har du mulighed for at deltage i planlægningen og afholdelsen af arrangementer for 
derigennem at styrke dine evner inden for formidling, ledelse, projektstyring og meget andet. Ud over disse 
aktiviteter er UNF Odense en hyggelig forening, som lægger vægt på det sociale. Der er tilbud om 
fællesspisning, spilaftener m.m. Der er altså rig mulighed for at blive fagligt inspireret og få en dejlig 
omgangskreds af sjove og hyggelige mennesker i UNF Odense. 
 
Hvad forventer vi af dig? 

● At du tager ansvar og agerer professionelt overfor medlemmer, forældre, gæster og 
samarbejdspartnere.  

● At du bidrager til, at alle medlemmer og frivillige føler sig velkomne i UNF, uanset forskelligheder.  
● At du siger stop i tide, hvis en opgave eller ansvarspost vokser dig over hovedet.  

 
Hvad får du ud af at være frivillig i UNF Odense? 

● Du får et stort og bredt netværk på tværs af studieretninger og uddannelsesniveau.  
● Du får mulighed for at være blandt ligesindede et sted, hvor ”nørd” er et kompliment og 

eksperimenter er hverdagskost.  
● Du tilbydes kurser og uddannelsestilbud, som klæder dig på til din opgave eller ansvarspost. 
● Du får værdifuld erfaring til dit CV. 
● Gratis medlemskab af UNF Odense.  
● Gratis mad til arrangementer, hvor du hjælper til. 

 

 



 

For mere information kontakt odense@unf.dk eller mød op til et af vores mange arrangementer og ta en snak 
med de andre frivillige 
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