Islamic Relief Sverige

CRM-ansvarig till Islamic Relief Sverige, i Stockholm
Är du analytiskt lagd och duktig på att skapa långsiktiga och meningsfulla kundrelationer?
Vill du arbeta med något meningsfullt som gör skillnad för människor i utsatta situationer?
Brinner du för mänskliga rättigheter och global utveckling? 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 erfaren CRM-ansvarig till vår kommunikation- och insamlingsavdelning som
kommer att ha det övergripande ansvaret för att stärka och skapa långsiktiga kundrelationer.
Islamic Relief Sverige växer snabbt, vilket betyder att vi har möjlighet att hjälpa fler människor
i nöd. Vill du driva vårt fortsatta CRM-arbete framåt och ansvara för implementeringen av vårt
nya CRM-system? Sök tjänsten och bli en av oss!
Exempel på arbetsuppgifter:
● Ansvara för IR Sveriges CRM-aktiviteter och kampanjer
● Löpande arbete med analys, optimering, test och uppföljning.
● Kvalitetssäkring och utveckling av vårt CRM-system och kunddatabas

Är du den vi söker
IR Sverige söker nu en erfaren och analytiskt lagd CRM-ansvarig som är van vid meningsfullt
relationsskapande. Du kommer att ha en nyckelroll genom att du ansvarar för vårt CRMsystem men framförallt då du kommer att ansvara för implementeringsprocessen av vårt
nya CRM-system.
Förutom detta kräver tjänsten:
● Relevant högskoleutbildning (ekonomi, handels, marknadsföring) eller erfarenhet av
liknande arbete
● Att du kan ansvara för hela ledet i CRM-projektet. Planering till utförande.
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● Att du kan uttrycka dig utmärkt på svenska och engelska i tal och skrift.
● God förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.
Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Ersättning
Fast månadslön.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-03-15 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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