Islamic Relief söker Insamlings- och Kommunikationschef!
Som chef för Insamling- och Kommunikationsavdelningen har du en nyckelroll för
Islamic
vår fortsatta utveckling. Du ansvarar för att säkra framtida finansiering genom att
bredda och diversifiera vår givarbas samt genom att stärka samarbetet med våra befintliga
samarbetspartners. Du har också det övergripande ansvaret för att vidareutveckla vårt
varumärke.

Relief Sverige

Om Islamic Relief
Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att lindra
mänskligt lidande i akuta situationer och förser människor med verktyg för att själva kunna ta
makten över sina liv genom långsiktiga insatser. Vi är strategisk partner till SIDA och samarbetar
med bl.a. Radiohjälpen och Forum Syd. Vi vill vara en förebild i att stödja individer, grupper och
institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke.
Vi som jobbar här enas kring värderingarna Ansvar, Medkänsla, Uppriktighet, Social Rättvisa och
Fulländning. Vi är religiöst och politiskt obundna och värdesätter mångfald, jämställdhet och
hållbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är visionsbyggande, analytisk och kommunikativ med kommersiellt fokus. Du har
ett starkt eget driv att sätta dig in i och bidra till Islamic Relief Sveriges verksamhet och uppdrag.
För att du ska lyckas i din roll krävs att du är en stark nätverkare med tvärkulturell medvetenhet
och med god förmåga att prioritera och planera.
För rätt person erbjuder tjänsten en utvecklande arbetsmiljö i en dynamisk organisation med
stort inflytande såväl strategiskt som operativt.
Ansvarsområden

•
•
•
•
•
•

Leda Insamlings- och Kommunikationsavdelningen och ingå i organisationens
ledningsgrupp med ansvar för avdelningens budget.
Ansvara för att öka insamlingen genom kontinuerliga kampanjer och event med ansvar för
hela processen; från insamlandet av statistik till genomförande av kampanjer.
Leda och utveckla Insamling- och Kommunikationsteamet på 9 personer genom en
coachande ledarstil med förmågan att engagera och motivera.
Stärka Islamic Reliefs nätverk med övriga civilsamhället, samarbetspartners, företag och
andra viktiga aktörer.
Ansvara för att stärka och vidareutveckla Islamic Reliefs varumärke i Sverige som en
bidragande aktör till en positiv samhällsutveckling och öka allmänhetens kännedom om vår
verksamhet.
Leda och utveckla interna och externa kommunikationsinsatser såsom kontakt med media
och press.

Erfarenhet och kompetens

•
•
•
•
•
•
•
•

Erfarenhet som Insamlings- eller Marknadschef, alternativt annan erfarenhet av
marknadsföring, ekonomi och kommunikation
Gedigen erfarenhet av relationsbaserat insamlingsarbete
Ledarskapskompetens med fokus på coachande ledarskap med en god förmåga att fatta
beslut
Tvärkulturell medvetenhet samt erfarenhet av att bygga nätverk och skapa opinion
Utveckling av nya partnerskap som bidrar till ökad insamling och innovativa samarbeten
God ekonomisk förståelse och vana vid budgetansvar
Tydlig kommunikatör på svenska och engelska
Övriga språk, i synnerhet arabiska, men även somaliska, turkiska, bosniska, eller tigriña,
är en tillgång

Övrigt
Vi arbetar aktivt med mångfald. I vår organisation arbetar per idag lika många
kvinnor som män. Till denna tjänst ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Islamic Relief Sverige

Så här ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-09-30 men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att
tillsättas före ansökningstiden har löpt ut. CV och personligt brev skickas till e-postadress:
rekrytering@islamic-relief.se. Ange ’Insamling- & Kommunikationschef’ som rubrik för ditt mail.
Välkommen med din ansökan!
Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en heltidsanställning. Vi har kollektivavtal med Idea och Unionen.
Ersättning
Fast lön.
Organisation
Islamic Relief
Adress
Islamic Relief
Box 4334
10267 Stockholm
Kontorsadress
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Telefonnummer: 08-5888 6550
www.islamic-relief.se

