
Uppdragsbeskrivning för  
Fuck Cancer Days - Eskilstuna  
 
Fuck Cancer Days (FCD) är en mötesplats för alla som vill finnas där för unga vuxna 
cancerberörda. Om du har en koppling till cancer, vill stötta organisationen eller vill få 
information om vad vi på Ung Cancer gör för att stötta våra medlemmar som lever med 
eller nära någon med sjukdomen cancer. Alla är välkomna att delta på FCD!  
 
Under 2019 åker Ung Cancers personal på turné med syfte att finnas i fler städer och nå 
ut till fler. Nu är det dags för vårt sjätte stopp - Eskilstuna! 

Vad innebär det att vara volontär för Fuck Cancer Days? 

Du hjälper oss att uppnå syftet med Fuck Cancer Days. Det innebär att du hjälper oss öka 
kännedomen kring Ung Cancer som organisation, hos besökarna och hos allmänheten, 
samt att öka kunskapen om hur det är att leva med eller nära cancer. Du hjälper oss att 
etablera unga vuxna som målgrupp och stärka kopplingen mellan Ung Cancer som 
organisation och Fuck Cancer som varumärke. Därmed skapar du också förutsättningar 
för oss att få in ekonomiska medel som gör att vi kan göra skillnad för unga vuxna 
cancerberörda. 
 

Arbetet som volontär innebär att du åtar dig att utföra uppdraget helt ideell, dvs helt utan 
ekonomisk ersättning. Arbetet rör sig om ca: 7-8 timmar. 

Volontäruppdrag 

VOLONTÄR: Arbetet som volontär innebär att du är behjälplig och utför de 
arbetsuppgifter som ansvariga tilldelar dig. Det kan vara allt ifrån att informera om Ung 
Cancer, till att ta emot besökare och stå vid entrén, hjälpa till med försäljning av fika, 
hjälpa till med försäljning av armband, stötta vid föreläsningarna och hjälpa till med 
pärlandet samt packandet av armband. 

  
PÄRL- & SÄLJANSVARIG: Som Pärl- & säljansvarig så ansvarar du över pärlstationen, dvs 
allt ifrån frakt av material, information kring pärlande, knytande och packande av 
armband. Du ansvarar för att utbilda volontärer i pärlande, knytande och packande samt 
ansvarig över vår försäljning av produkter/gåvor. Du kommunicerar också med Fuck 
Cancer Days lokalen gällande frakt och förvaring av armband och produkter/gåvor. 
   
Ansökningsprocess 
Du ansöker om att bli volontär för ”Fuck Cancer Days” genom fylla i vår ansökan samt 
vilket volontäruppdrag du söker till och i vilken stad. I ansökan ska du också motivera 
varför du vill jobba som volontär och vad det betyder för dig. 
  
Åldersgräns för våra volontäruppdrag är 18 år. Är man minderårig (under 18 år) krävs 
målsmans samtycke. 
  



Om du blir antagen som volontär för Ung Cancer så åtar du dig uppgiften att vara på plats 
vid det tillfälle. Det är av stor vikt för Ung Cancer att du som ansöker som volontär redan 
nu vet om att du kommer ha möjlighet att delta vid det tillfälle du ansöker till. Detta för 
att vi är högst beroende av de volontärer som väljs ut och därmed vill vi kunna räkna med 
att du kommer vara på plats.  
 
Har du några frågor kring volontärarbetet? Maila till stefania@ungcancer.se  


