Islamic Relief Sverige

Regionsamordnare Göteborg
Är du en duktig säljare som har förmågan att inspirera människor? Har du hög social
kompetens och tycker om att anordna stora event? Vill du samtidigt arbeta med något som gör
skillnad för människor i utsatta situationer? Då kan du vara den vi söker!
Om Islamic Relief
Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som
bryr sig om att människors grundläggande behov är täckta och som värnar om mänsklig
värdighet. 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.
Om tjänsten
Vi söker en regionsamordnare till vår kommunikation- och insamlingsavdelning. I rollen som
regionsamordnare har du ett helhetsansvar för att bedriva insamling i Göteborgsregionen. Detta
innebär kontinuerlig uppföljning med företag/ föreningar, mobilisering av volontärer och att
anordna event. Du arbetar operativt med att genomföra lokala aktiviteter och ingår i en grupp
med andra regionsamordnare för att kontinuerligt följa upp och utveckla insamlingen i tilldelad
region.
Exempel på arbetsuppgifter:





Följa upp och bedriva insamlingar hos våra samarbetspartners
Inleda nya samarbeten med andra företag och organisationer
Anordna event
Utveckla IR Sveriges volontär- och ungdomsverksamhet

Är du den vi söker
Islamic Relief söker nu en erfaren och kreativ regionsamordnare som är duktig på att bygga
långsiktiga relationer och tycker om att arbeta med ungdomar. Rollen kräver att du är
strukturerad, har en förmåga att få saker gjorda och kan arbeta med flera parallella projekt. Du
som söker tycker om att ta egna initiativ och har förmågan att omsätta dessa till verklighet. Då
du ensam kommer att ansvara för Göteborgsregionen måste du klara av att arbeta
självständigt och på egenhand.
Förutom detta kräver tjänsten:
●
●
●
●

Relevant högskoleutbildning och/ eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt
Vara utåtriktad och serviceinriktad
Kunna arbeta i team
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● Har en säljande personlighet
● Det är meriterande om du talar ett av följande språk eller mer (arabiska, somaliska,
bosniska)
● Att du kan uttrycka dig väl i skrift på svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Ersättning
Fast månadslön.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-11-30 men tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden är slut. CV och personligt brev ska skickas till epostadress: rekrytering@islamic-relief.se
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