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Her er en lille guide til at finpudse din profil i Venma 

Vi vil vi meget gerne be’ dig om at finpudse din profil i vores medlemssystem Venma. Årsagen til 

dette er mange, men de væsentligste er, at vi gerne vil have dig til at skrive lidt om dine 

interesser, dine eventuelle fortræffeligheder og de kompetencer som du ønsker at sætte i spil 

som frivillig.  

Du bedes læse nedenstående guide, hvor du step for step får en udførlig guide til at finpudse din 

profil på Venma. Vi vil så gerne have et foto af lige præcist dig, og vi vil gerne kende lidt til dine 

interesser og kompetencer så vi bedre kan matche opgaver til dig. 

At uploade et portræt-foto på din profil i Venma 

Trin 1 

Sørg for at have et digitalt (portræt) foto af dig selv gemt på din pc – der skal for så vidt muligt 

kun være dig som er til stede på fotoet! Det er dog helt i orden at det er et foto af dig i hel figur, 

for du kan beskære foto senere i processen 

Trin 2 

Gå ind på medlemssystemet Venma – benyt dette link: 

• Venma Aarhus: https://rethinkers.dk/ - Kan du ikke huske dit kodeord – så tryk på 
knappen: ”Har du glemt dit kodeord – tryk her” 

• Venma Randers: Log ind/Log In | Rethinkers - Kan du ikke huske dit kodeord – så tryk på 
knappen: ”Har du glemt dit kodeord – tryk her” 

• Venma Syddjurs: Log ind/Log In | Rethinkers - Kan du ikke huske dit kodeord – så tryk 
på knappen: ”Har du glemt dit kodeord – tryk her” 

 

 
 

 

https://rethinkers.dk/
https://randers.rethinkers.dk/
https://syddjurs.rethinkers.dk/


2 
 

   

Trin 3 

Du er nu logget ind i medlemssystemet Venma – og nu vil du gerne uploade et foto til din profil. 

Du skal finde boxen ”Din Profil” i højre side af skærmbilledet – og herefter trykke på Redigér – se 

den røde pil på fotoet nedenfor: 

 

 

 

Trin 4 

Tryk herefter på knappen ”Skift foto” 
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Trin 5 

Nu skal du have styr på hvor du gemte dit digitale portrætfoto, for nu skal du uploade dette. 

Du trykker først på knappen ”Vælg fil” – herefter vælger du dit foto, og slutter med at trykke på 

”Gem”. 

Du kan beskære dit foto, hvis der er for meget krop eller omgivelser. 

 

 

Trin 1 

Voila – der er nu kommet et portrætfoto på profilen: 

 

 

Opstår der problemer med at uploade et foto, så fortvivl ikke – der er altid en frivilligkoordinator, 

der gerne vil hjælpe dig. 
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Dine fortræffeligheder og interesser 

Har du fået mod på at finpudse din profil i Venma, så kan du også koble interesser og 

kompetencer på din profil. Læs mere nedenfor, det er ikke så svært!  

Dvs. hvis du har kompetencer indenfor sprog eller interesse for litteratur eller gastronomi så er 

det muligt at tilføje disse på netop din profil. 

Du kan også skrive en lille tekst i kommentarfeltet: 

 

 

Kompetencer og interesser 

Feltet med Kompetencer og interesser består af en række ord og sætninger – og du kan vælge at 

knytte de relevante til din profil. Hvis du f.eks. skriver ”Gas” i dette felt, så vil systemet foreslå 

valgmuligheder, så du kan markere den relevante og trykker på Enter, hvorefter den tilknyttes din 

profil – det er nemt og hurtigt: 



5 
 

   

 

 

Se nedenstående liste med kompetencer og interesser. Du bedes knytte de ord og sætninger 

til din profil, som du mener, matcher bedst. Du er velkommen til at vælge flere fra hver afsnit: 

 

• Administration & Kontoropgaver (Administration, informing and translation)  

• Akut Team - kontakt mig gerne med kort varsel (Emergency Team – Contact me with 
short notice)  

• Barerfaringer (Bartending and coffee experience)  

• Børn (Children and play)  

• Bæredygtig & Ressourcevenlig (Sustainability)  

• Catering  

• Dans & Scenekunst (Dance)  

• Event og produktion (Sports and Events)  

• Fotografering  (Photos)  

• Førstehjælpsbevis (First Aid Course)  

• Gastronomi & mad (Gastronomy and Food)  

• Historie (History)  

• Kommunikation og skriftlige formuleringer (Communications and Writing)  

• Kreativitet og pynt (Creative and décor)  

• Krydstogt Velkomstvært (Cruise ship host)  

• Kørekort – Almindeligt (Driver’s License – Normal)  

• Kørekort – Erhvervs (Driver’s License – Advanced)  

• Ledelse og organisering (Management and Organisation)  

• Litteratur og bøger (Literature and books)  

• Markedsføring og PR (Marketing and PR)  

• Natur & Outdoor aktiviteter (Nature and Outdoor Activities)  

• Praktik og logistik (Pratical and logistical tasks)  

• Praktisk begavet (Practical experience)  

• Projektledelse (Project management)  

• Runner & Backstageopgaver (Runner and backstage tasks)  

• Sejlsport & sejlads (Sailing and boating)  

• Sponsorarbejde (Sponsorship)  

• Sport & Events   
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• Statist og at optræde (acting)  

• Stærk fysisk form (Strong/In good shape)  

• Teater & Skuespil (Theater)  

• Transport og VIP-kørsel (Transportation and chauffeuring VIPs)  

• Økonomi & Regnskab (Economics and budgeting)  
 
 

Sprogkundskaber: 
 

• Engelske sprogkompetencer – 
Begynder 

• Engelske sprogkompetencer – Øvet  

• Engelske sprogkompetencer – 
Avanceret 

• Tyske sprogkompetencer – Begynder 

• Tyske sprogkompetencer – Øvet 

• Tyske sprogkompetencer – 
Avanceret 

• Spansk - sprogkompetencer 

• Kinesisk - sprogkompetencer-  

• Rumænsk - sprogkompetencer 
 

• Fransk- sprogkompetencer 

• Russisk - sprogkompetencer 

• Italiensk - sprogkompetencer 

• Nordiske sprogkompetencer – 
Begynder 

• Nordiske sprogkompetencer – Øvet 

• Nordiske sprogkompetencer – 
Avanceret 

• Polsk – sprogkompetencer 
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Klik eller tryk her for at skrive tekst.Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 


