_________________________________________________________________________________
Är du en driven Change Maker? Tycker du om att nätverka och ser värdet av
strategiska samarbeten? Vill du påverka så att fler svenska organisationer och konsumenter bidrar till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan få
bättre arbets- och levnadsvillkor? Då har vi jobbet för dig.
Fairtrade Sverige arbetar med att öka kännedomen och kunskapen om Fairtrades verksamhet och
certifiering, främst genom kampanj- och kommunikationsarbete. Detta gör vi bland annat genom våra
idébärare, där våra medlemsorganisationer är en viktigt del.
I rollen som ansvarig för våra medlemsorganisationer är dina främsta arbetsuppgifter att skapa nya
och hållbara samarbeten samt värva nya medlemsorganisationer. I uppdraget ingår t ex operativt
kommunikations-, kampanj- och påverkansarbete samt att genomföra workshops och föreläsningar
inom Fairtrades verksamhetsområden. Du behöver kunna se och skapa möjligheter tillsammans med
våra medlemsorganisationer samt driva och leda arbetet så att möjligheterna genomförs.

Vi söker dig som har
- minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
- utbildning inom kommunikation/hållbarhet/mänskliga rättigheter/ marknadsföring (sälj)
- förmåga att nätverka och skapa relationer, tillfällen till samarbete och nya medlemmar
- kunskap i att ta fram och jobba med koncept och strategier
- erfarenhet av att driva, leda och samordna aktiviteter, projekt och event
- kunskap och erfarenhet av att hålla utbildningar och föredrag
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- kunskap om mänskliga rättigheter
- erfarenhet av rättvis handelsfrågor
- ett nätverk inom ideell sektor, näringslivet och politiken
- erfarenhet av arbete i ideella organisationer
För att lyckas i uppdraget behöver du vara driven, strukturerad, självgående och ansvarstagande. Du
är bra på att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt samt har en god
kommunikativ förmåga. Vi förutsätter att du delar Fairtrades värdegrund och det är en fördel om du har
arbetat med utvecklings-, hållbarhets- och/eller konsumentfrågor tidigare.

Arbetsplatsen
På föreningen för Fairtrade Sverige arbetar i nuläget 14 personer med arbetsuppgifter inom främst
kommunikation, kampanjer och engagemang. Verksamheten leds av generalsekreteraren med stöd av
två teamledare.
Övrigt
Löne- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal mellan KFO och Unionen för ideella organisationer.
Fairtrade eftersträvar mångfald på arbetsplatsen.

Fairtrades kontor finns på Åsögatan 119 på Södermalm, Stockholm.
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev senast den 31 mars 2019 till
rekrytering@fairtrade.se.
Skriv ”Ansökan medlemsorganisationer” i ämnesraden.

För frågor
Kontakta Elinor Nordquist, chef för engagemang och påverkan 0708 19 95 62 eller generalsekreterare
Hewan Temesghen, 08 - 1220 89 11. Facklig representant för Unionens fackklubb är Sofia Dalmo, 081220 89 00.
Om Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med
utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Föreningen Fairtrade Sverige är en
ideell organisation vars uppgift är att bilda opinion och sprida information med syfte att öka
konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade.
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och
levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice/läsk, ris, quinoa, glass, socker, kryddor,
nötter, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, blommor, sportbollar
och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.
Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer på www.fairtrade.se

