VD till Hungerprojektet Sverige
Bakgrund:
Hungerprojektet är en global, ideell, opolitisk och icke-religiös organisation som verkar för
noll hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa
sin egen hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika,
Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och
insamling till de globala programmen. Läs gärna mer på hungerprojektet.se.
Styrelsen för Hungerprojektet Sverige har nyligen antagit en ny insamlingsstrategi där målet
är att fördubbla insamlingen från 20 till 40 miljoner fram till år 2020. Som ett viktigt led i
detta har också beslutats om en ny kommunikationsstrategi med syfte att väsentligt öka
kännedomen om organisationen. Då vår nuvarande VD lämnar under sommaren, söker
Hungerprojektet nu en ledare som kan förverkliga den nya strategin och därmed ta
organisationen till nästa nivå.

Uppdrag:
Att leda och utveckla verksamheten både operativt och strategiskt mot de nya
insamlingsmålen och i enlighet med gällande regelverk och Hungerprojektets principer.
Detta innefattar både insamling och informationsspridning, men med tyngdpunkten på
insamlingsarbete.

Arbetsuppgifter:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Leda och utveckla insamlingsarbetet gentemot företag, institutioner och
privatpersoner, i nära samarbete med teamet.
Vara operativt ansvarig för att utveckla nya samarbeten med större potentiella
investerare samt att vårda befintliga sådana.
Bedriva aktivt PR arbete genom synlighet i media, branschforum etc. och vara en
talesperson för vår organisation såväl som för vårt holistiska arbetssätt, Community
Led Development, som en väg att uppnå bl.a. Mål 2 inom Agenda 2030.
Leda och utveckla medarbetarna till full potential och utöva ett inkluderande och
delegerande ledarskap i linje med Hungerprojektets principer.
Ansvara för att verksamheten följer de riktlinjer och krav som ställs på oss som
organisation av bl.a. Svensk Insamlingskontroll, FRII, revisorer mm.
Ansvara för stiftelsens ekonomi genom god planering och ansvarsfull hantering.
Förbereda styrelsemöten enligt fastlagd årsplan och ansvara för att all dokumentation
finns tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats.
Ansvara för samarbetet med och rapporteringen till The Global Office.
Delta i och leda globala arbetsgrupper efter behov samt på andra sätt bidra till den
globala verksamheten i samarbete med andra insamlings- och programländer.

Tjänsten är placerad i Stockholm eller Göteborg och inkluderar en hel del resande, både inom
Sverige och globalt. Tillträde snarast möjligt, helst under hösten 2017.

Profil
Utbildning:
Akademisk utbildning inom t.ex. Statsvetenskap/Mänskliga Rättigheter, Internationella
relationer, Ekonomi, Marknadsföring, Juridik eller annan relevant utbildning.

Erfarenhet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flerårig ledarerfarenhet med bevisad förmåga att leverera goda resultat, både genom
eget arbete och genom att leda och utveckla medarbetare och team.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning/insamling.
Vana att driva utvecklingsprocesser.
Erfarenhet av resultatansvar som Verksamhetsledare/VD, alternativt motsvarande
helhetsansvar för del av organisation.
Erfarenhet av att arbeta internationellt och med andra kulturer.
Upparbetade kontakter och nätverk inom privat näringsliv och/eller ideell sektor.
Erfarenhet från arbete inom annan NGO eller från givarsidan är meriterande, likaså
erfarenhet från biståndsarbete och internationella organisationer.
Erfarenhet av att skriva ansökningar till stiftelser och organisationer är meriterande.

Kunskap:
•
•
•
•

Gedigen kunskap och intresse om frågor som rör global utveckling samt ett stort
intresse och respekt för olika kulturer och länder.
Gedigen kompetens inom marknadsföring och PR & kommunikation.
Flytande i svenska och engelska – mycket god skriftlig och muntlig förmåga.
Goda IT kunskaper, särskilt inom crm och sociala media.

Personliga egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hög integritet och gott omdöme
Stark analytisk och strategisk förmåga
Resultatinriktad och driven
Engagerad och visionär personlighet
Hög grad av personlig mognad och stabilitet
Mycket god kommunikativ och relationsbyggande förmåga
Lyhörd och prestigelös
Nyfiken och förändringsorienterad
Tydlig, rak, öppen och involverande ledarstil

Skicka din ansökan till helena.norder@hungerprojektet.se senast den 31 augusti.

