Axfoundation – Antonia Ax:son Johnson Foundation for Sustainable Development söker:

Program Director
UPPDRAGET
Initiera, leda och driva projekt inom social hållbarhet
och miljö, i många fall i nära samarbete med
affärsdrivande verksamheter.

VI SÖKER DIG SOM HAR
Erfarenhet av att självständigt leda och strukturera,
projektleda, tidplanera, budgetera och följa upp.

Identifiera och genomföra samarbeten med relevanta
aktörer, främst inom området social hållbarhet.

Erfarenhet av att ha arbetat i affärsdrivande
verksamhet med hållbarhet, gärna med fokus på
mänskliga rättigheter och leverantörsledsfrågor.

Vara strategiskt bollplank och operativt stöd till
övriga Program Directors på Axfoundation.

Förståelse för hur man kombinerar affärsnytta
med samhällsnytta.

Projektleda seminarier och events.

God förmåga att kunna arbeta med flera parallella
projekt.

OM AXFOUNDATION
Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet
med syfte att skapa arenor och förutsättningar för verklig
förändring mot ett hållbart samhälle. Vårt arbete innebär ofta
att bygga broar mellan forskare/experter, beslutsfattare och
praktiker.
Axfoundation är en katalysator som utmanar, väcker debatt,
inspirerar, sprider kunskap och driver processer som leder till
hållbar handling och transformativ förändring. Vi tror på
företagande som förändringskraft och arbetar nära Axel
Johnson-koncernens bolag. www.axfoundation.se

Kommunicera projekten på webben och i sociala media.
Givet att vi är en liten organisation delar vi alla på
ansvaret för administrativa uppgifter.

God förmåga att kommunicera och skapa goda
relationer med personer på alla nivåer.
Stor vana av att arbeta med Power point och gärna
även Photoshop och webbpubliceringsverktyg.

VI SÖKER DIG SOM ÄR
En doer med egen motor och strategisk blick i
kombination med en jordnära och prestigelös
framtoning.
Lyhörd och kreativ problemlösare.
Nätverkare/dörröppnare – gillar och arbetar aktivt
med att bredda ditt eget och andras nätverk.
Positiv teamplayer.
Ansvarsfull och noggrann.

Vana av att arbeta med kommunikation, PR och
sociala media.
Akademisk eller annan relevant examen/yrkeserfarenhet inom hållbarhet eller
liknande.
Kommunicerar flytande i tal och skrift på svenska
och engelska samt gärna talar ytterligare något
annat språk.

FAKTA
Tjänsten rapporterar till Alexandra Mörner, arbetande
styrelseordförande för Axfoundation. Daglig ledning: Carolina
Sachs, generalsekreterare på Axfoundation.
Tjänsten är placerad på Villagatan 6 i Stockholm och kommer
inkludera resande i Sverige. Heltid eller deltid kan diskuteras.

INTRESSERAD?
Vill du vara med och göra skillnad och bidra till ett bättre
Sverige tillsammans med engagerade kollegor? Skicka ditt CV
och en motivering till varför du vill jobba på Axfoundation till
Alexandra Mörner på info@axfoundation.se innan den 15 maj.
Märk ansökan ”Program Director”.
Tillträde 1 september

