
  

 
 
 
 
 
 
Vill du arbeta för en mer hållbar världshandel? Brinner du för ett gott ledarskap, 
engagerande kommunikation och påverkansarbete? Tycker du om att vara både 
strategisk och operativ, med fallenhet för struktur, ordning och reda?  
 
Föreningen för Fairtrade Sverige arbetar för att svenska konsumenter, företag och offentlig sektor 
genom sin konsumtion ska bidra till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
 
Vi söker en administrativ chef med kompetens i engagemangs- och påverkansfrågor och med 
erfarenhet från ekonomi och HR-arbete. Du kommer att leda och ha personalansvar för Fairtrade 
Sveriges engagemangs- och påverkansteam, bestående av fem medarbetare som arbetar med 
engagemang, utbildningar, diplomeringar och policyarbete.  
 
I uppdraget ingår att tillsammans med generalsekreterare ta fram budget och ansvara för att 
föreningens ekonomirutiner efterlevs. Med stöd av ekonomiansvarig ingår ansvar för regelbunden 
ekonomiuppföljning och att genomföra årsbokslut. I tjänsten ingår även att skriva ansökningar och 
rapportera projektmedel samt att vara ett administrativt stöd i föreningens styrelsearbete.  
 
Du kommer att fungera som ett stöd i arbetsrättsliga frågor för övriga chefer i organisationen. I tjänsten 
ingår ansvar för att hantera Fairtrade Sveriges samverkans- och arbetsmiljöarbete. 
 
Du ingår i Fairtrade Sveriges ledningsteam tillsammans med organisationens generalsekreterare och 
kommunikationschef samt vd och operativ chef för Fairtrade Sverige AB. Du rapporterar till 
generalsekreteraren.  
 
På Föreningen för Fairtrade Sverige arbetar i nuläget 14 personer med arbetsuppgifter inom 
kommunikation, kampanjer, engagemang och påverkansarbete. Verksamheten leds av 
generalsekreteraren. Tillsammans med Fairtrade Sverige AB är vi idag 25 personer på arbetsplatsen. 
 
Vi söker dig som har: 

• Minst fem års chefserfarenhet. 
• Relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
• Erfarenhet av arbete inom engagemangs- och påverkansarbete. 
• Kunskap i arbetsrätt och erfarenhet av proaktivt HR-arbete, inklusive att leda  

samverkans- och arbetsmiljöarbete. 
• Erfarenhet av projektfinansierad verksamhet samt ekonomihantering,  

budgetarbete och årsbokslut. 
• Erfarenhet av arbete i ideella organisationer. 

 
Det är meriterande om du har: 

• Erfarenhet av arbete gentemot en ideell styrelse. 
• Erfarenhet av arbete med projektansökningar/redovisningar. 
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Föreningen för Fairtrade Sverige söker  
Administrativ chef med kompetens  

i Engagemangs- och påverkansfrågor  



För att lyckas i uppdraget behöver du vara självgående och ansvarstagande. Vi söker dig som är 
lyhörd, strukturerad och lösningsorienterad, med god samarbetsförmåga och bra på att skapa goda 
relationer. Ditt sätt att leda skapar förtroende hos medarbetarna, stödjer och bidrar till verksamhetens 
utveckling och tillvaratar engagemang. Vi förutsätter att du delar Fairtrades värdegrund och vi 
värdesätter om du har arbetat med utvecklings-, hållbarhets- och/eller konsumentfrågor sedan 
tidigare.  

Övrigt 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning tillämpas. Tillträde enligt 
överenskommelse. Löne- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal mellan KFO och Unionen för 
ideella organisationer. Vi värdesätter många olika perspektiv och erfarenheter, därför ser vi gärna en 
mångfald bland de sökande. 
 
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev senast 17 juli 2020 till rekrytering@fairtrade.se. 
Skriv ”Ansökan administrativ chef” i ämnesraden.  

För frågor 
Administrativ chef, Elinor Nordquist, elinor.nordquist@fairtrade.se  
Representant för Unionens fackklubb, Ann-Katrin Persson, ann-katrin.persson@fairtrade.se 

Fairtrade Sveriges kontor finns på Åsögatan 119 i Stockholm.  
För mer information om Fairtrade, se www.fairtrade.se. 
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