Volontärtjänst

Researcher
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en ideell stiftelse som drivs av engagerade volontärer. Nu har
du chans att bli en del av vårt fantastiska team! Vi söker dig som vill engagera dig för att fler barn och
unga ska få möjlighet att påverka sin framtid med hjälp av utbildning.
Som Researcher i vårt team får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter inom analytiskt
tänkande vad gäller arbetet att identifiera potentiella företag. Därmed bidrar du till att Zelmerlöw &
Björkman Foundations verksamhet kan växa och stötta fler ungdomar.
Beskrivning av uppdraget
Teamet som arbetar med företagsinsamling på ZBF består idag av ett par volontärer som arbetar både
strategiskt och operativt. För att växa i takt med verksamheten behöver teamet stärkas upp med
ytterligare en nyfiken och driven Researcher som kan stötta Projektledare inom företagsinsamlingen
med desktop research.
Som Researcher hos ZBF ansvarar och driver du analysarbetet av nya potentiella företag och kunder.
Du identifierar och strukturerar upp underlag åt säljarna om företag och organisationer som kan vara
lämpliga att kontakta. I uppdraget ingår att bygga ut och vidareutveckla våra databaser och register.
Det krävs även en stor portion kreativitet och nyfikenhet om svenskt näringsliv. För uppdraget krävs
att du läser och analyserar årsredovisningar och öppen information om bolaget, det vill säga både
finansiell och mer beskrivande information.
Dina erfarenheter
● Tidigare erfarenhet från att arbeta med företagsanalys och/eller desktop research av olika
bolag och branscher
● Du kanske studerar på en företagsekonomisk linje eller motsvarande på universitetet och vill
få möjlighet att ge lite av din tid och kunskap till ZBF
● Du arbetar idag med research på ett exempelvis managementkonsultföretag eller inom
rekrytering och har god vana av att söka upp och strukturera information om företag och
individer
● Med fördel arbetat ideellt tidigare
Vi tror att du är
● Prestigelös
● Engagerad
● Självständig
● Drivs av att analysera och strukturera information
Övrigt
Uppdraget kan utföras på distans eller på vårt trevliga kontor i centrala Stockholm.
Under hösten anordnas trevliga event och volontärträffar (digitalt om så krävs).
Uppdraget är tills vidare eller så länge det känns kul och meningsfullt för båda parter.
Omfattningen är ungefär åtta timmar per vecka.

Nyfiken?
Varmt välkommen att kontakta vår volontärsamordnare Lisa Stenport med dina frågor!
Tele: 0707969313
Mail: lisa.stenport@zbfoundation.se
Ansökan skickas till:
Lisa.stenport@zbfoundation.se

Om Zelmerlöw & Björkman Foundation
Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar Zelmerlöw & Björkman
Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar.
Trots att utbildning är en mänsklig rättighet är det över 138 miljoner ungdomar världen över som inte
går i skolan i dag. Därför finansierar och utvecklar vi Kenswed Academy; en fristad för utsatta
ungdomar, särskilt unga tjejer, i området Ngong Hills i Kenya.
Kenswed Academy består idag av en gymnasieskola, ett internat, ett stipendieprogram till högre
utbildning, en yrkesskola och en mödra- och hälsovårdsklinik. Vår vision är att alla ungdomar ska få
tillgång till utbildning. Vi vill bryta fattigdomsspiralen och ge fler chansen att påverka sin framtid med
hjälp av utbildning som leder till arbete och självförsörjning.
Här kan du läsa mer om vårt arbete.

