
 

 

Volt søger frivillige i vores medieafdeling 

Er det her dig? 
 - Du drømmer om en karriere indenfor EU-journalistik! 
 - Du er klar på at prøve dig selv af med gode mennesker! 
 - Du vil gerne have et europæisk netværk! 
 - Du synes politisk kommunikation er vildt spændende! 

Volt Europa er det første Paneuropæiske Parti og vi stiller op til valg for første gang til 
Kommunalvalget til november. Vi søger derfor én eller flere frivillige. 

Hvad får du ud af det? 
Volt arbejder i hele Europa og har et dansk fokus op til kommunalvalget. Du bliver derfor en del af 
vores paneuropæiske netværk, hvor du bliver eksponeret for alt det vi arbejder med på tværs af 
Europa. Korruption i Bulgarien, ligestilling i Malta, retsforbehold i Danmark og valgdækning i 
Tyskland til september. 

Du får altså mulighed for at skabe et unikt netværk af engagerede europæere og du kan prøve dig 
selv af! Moderere online og fysiske debatter, skrive kronikker i samarbejde med politiske ledere, 
bygge en erfaringsramme indenfor international politik, skabe pressekontakter i Danmark og 
Bruxelles og fastholde presset på den danske mediedagsorden så vi får bedre dækning af Europa i 
Danmark. 

Masser af muligheder for at prøve dig selv af, strategiske ledelsesmuligheder og et netværk i hele 
Europa. Du får støtte fra vores Europæiske Media Relations team og din opgave bliver at sætte 
vores politik i spil i dansk kontekst. 

Vi kan desværre ikke aflønne dig. Det er vi kede af, for vi ville gerne – men vi håber at med alt 
det ovenstående at du har lyst til at lægge et par timer og del endelig opslaget med dine venner!  

Hvis du er interesseret, så giv mig et kald eller skriv en mail! 

Kathrine Richter 
Forperson Volt Danmark 
2225 9225 
kathrine.richter@voltdanmark.org  

Hvem er Volt? 
Volt blev grundlagt i 2017 efter Brexit og Trump og er en vaccine imod højredrejningen i 
europæisk politik. Fordi vores politiske udfordringer er grænseoverskridende, så har vi også brug 
for et parti, der er grænseoverskridende. Vi samarbejder på tværs af grænser, deler vores bedste 
løsninger og vil forandre den måde vi fører politik på.  


