
Volontärtjänst

Projektledare företagsinsamling

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 Projektledare företagsinsamling får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter inom
försäljning och nätverkande och därmed bidra 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 dedikerad och driven Projektledare.

Som Projektledare företagsinsamling hos ZBF ansvarar och driver du bearbetning av befintliga
kontakter och företag. Du driver även processer för att nå ut till fler nya företag. Uppdraget innebär
att ta kontakt med företag på telefon för ett genuint och givande samtal. Därefter boka möten med
relevanta individer för att fördjupa relationen. Mötet görs ofta tillsammans med ytterligare någon
från teamet. Du hittar kreativt kopplingar mellan ZBF och företaget i fråga och har förmågan att
paketera erbjudanden och komma med idéer på hur företaget i fråga och ZBF kan samarbeta.
Målsättningen är att utveckla företagssidan med fler långsiktiga relationer.

Dina erfarenheter
● Tidigare erfarenhet från försäljning och/eller insamling
● Du har god vana av att bidra med egna idéer om företagsinsamling
● Tidigare erfarenhet av att bygga upp och utveckla ett nätverk och kundrelationer
● Med fördel har du tillgång till ett eget nätverk av företag
● Gärna erfarenhet av ideell verksamhet

Vi tror att du är
● Prestigelös
● Engagerad
● Självständig
● Drivs av att bygga relationer

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.
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