ISLAMIC RELIEF SÖKER
MEDIA- & PÅVERKANSCHEF!

Är du en lyhörd och skicklig kommunikatör med en stark förmåga att förenkla och tydliggöra komplexa frågor? Har
du lätt för att såväl forma övergripande strategier som att kommunicera och genomföra förändring? Vill du göra
skillnad för människor i utsatta situationer och vara en del av en organisation vars kultur präglas av omtanke och
prestigelöshet? Då kan du vara den vi söker!
Som Media- och Påverkanschef har du en såväl strategisk som operativ nyckelroll för vår fortsatta utveckling. Du
ansvarar för att stärka och vidareutveckla IRs varumärke i Sverige och för att öka kännedomen om vår verksamhet.
Du utvecklar och fördjupar vår strategi inom media och påverkan och du är organisationens talesperson. Rollen
innebär att bygga upp, leda och utveckla vår Media- och Påverkansavdelning på 3 personer och ingå i
organisationens ledningsgrupp med ansvar för avdelningens budget.
VILKA ÄR ISLAMIC RELIEF SVERIGE?
Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande
oavsett religion och etnisk tillhörighet i såväl akuta situationer som genom långsiktiga utvecklingsinsatser där vi
förser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv. Islamic Relief Sverige är strategisk
partner till SIDA och samarbetar med bl.a. Radiohjälpen och Forum Syd. Vi har ett 90-konto och följer därmed
Svensk Insamlingskontrolls regler. 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.
Vi som jobbar här är både troende och icke-troende men enas kring värderingarna Ansvar, Medkänsla, Uppriktighet,
Social Rättvisa och Fulländning. Vi är religiöst och politiskt obundna och värdesätter mångfald, jämställdhet och
hållbarhet.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är en lyhörd och skicklig kommunikatör som tycker om att bidra till andras utveckling. Du har en
mycket god förmåga att se helheter och analysera sammanhang och har lätt för att tydliggöra och förenkla komplex
information. För att du ska lyckas i din roll krävs att du är en stark nätverkare och förespråkare för mångfald med
erfarenhet av att skapa opinion. Du är kreativ och lösningsorienterad med en god förmåga att prioritera och planera.
För rätt person erbjuder tjänsten en utvecklande arbetsmiljö i en dynamisk humanistisk organisation med stort
inflytande såväl strategiskt som operativt.
VAD INNEBÄR TJÄNSTEN?
 Bygga upp, leda och utveckla Media- och Påverkansavdelningen på 3 personer och ingå i organisationens
ledningsgrupp med ansvar för avdelningens budget.
 Skapa förutsättningar för att engagera och motivera teamet samt öka känslan av samhörighet.
 Fördjupa och utveckla vår strategi inom media och påverkan.
 Ansvara för att stärka och vidareutveckla IRs varumärke i Sverige och öka kännedomen om vår verksamhet
med förmåga är att förmedla IRs roll som en bidragande aktör till en positiv samhällsutveckling.
 Vara organisationens talesperson och representera oss i press och media samt myndigheter och andra
intressenter.
 Ansvara för opinionsbildning inom våra kärnområden i enlighet med IR Sveriges strategi.
 Stärka IRs nätverk med övriga civilsamhället, samarbetspartners, påverkansnätverk och andra viktiga aktörer
samt representera IR Sverige i olika sammanhang.
 Leda och utveckla interna och externa kommunikationsinsatser i linje med IRs värdegrund och strategi, såsom
kontakt med media och press.
 Ansvara för att koordinera samarbetet mellan avdelningarna vad gäller media och påverkan och göra
kommunikation till en integrerad del av organisationens verksamhet.

ISLAMIC RELIEF SÖKER
MEDIA- OCH
PÅVERKANSCHEF!

ERFARENHET OCH KOMPETENS
 Erfarenhet som Kommunikations-, Media eller
Påverkanschef, alternativt annan likvärdig erfarenhet.
 Erfarenhet i rollen som presstalesperson.
 Förespråkare för mångfald och erfarenhet av att
bygga nätverk och skapa opinion.
 Erfarenhet av varumärkesutveckling inom
civilsamhällesorganisationer.
 Ledarskapskompetens med fokus på coachande
ledarskap med god förmåga att fatta beslut.
 God ekonomisk förståelse och vana vid budgetansvar.
 Skicklig kommunikatör på svenska och engelska.
 Arabiska är meriterande.
OMFATTNING OCH TILLTRÄDE
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid
som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde per
1 november 2020 eller enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal med Unionen (Tjänstemannaavtalet
mellan Unionen och Idea).
Bakgrundskontroll i form av utdrag från
belastningsregistret enligt vår Child Protection &
Safeguarding Policy begärs för alla nya medarbetare.
ERSÄTTNING
Fast månadslön.

AKTIVT MÅNGFALDSARBETE
Vi är stolta över vår mångkulturella organisation och
arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att
skapa en socialt hållbar organisation för alla våra
medarbetare.
Vi är idag lika många kvinnor och män.
SÅ HÄR ANSÖKER DU
Sista dag att ansöka är 2020-09-20 men intervjuer
sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas
före ansökningstiden har löpt ut.
CV och personligt brev skickas till e-postadress:
rekrytering@islamic-relief.se.
Ange ’Media- och Påverkanschef’ som rubrik i ditt
mail samt var du hittade annonsen.
Välkommen med din ansökan!
KONTAKTPERSON
Om du har frågor om tjänsten kontakta:
Generalsekreterare Mohamed Ibrahim på
mohamed.ibrahim@islamic-relief.se.
Facklig representant, Fatima Zahra
fatima.zahra@islamic-relief.se.
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