Erhvervsfundraiser

ERHVERVSFUNDRAISER TIL SKOLESKAKKEN
Som erhvervsfundraiser hos Dansk Skoleskak skal du være med til at løfte vores
erhvervsfundraising til nye højder. Det er udfordrende, ambitionerne er store og vi har
brug for dig i teamet af dedikerede medarbejdere, der arbejder målrettet for at hjælpe
flere børn og unge til et liv med læring og uddannelse.
Med skoleskak på hver 5. skole, 30.000 deltagere og en kendskabsgrad på 41% i befolkningen, er
potentialet stort, men vi har brug for dine kompetencer, så flere virksomheder vælger at støtte os.
Arbejdsopgaver
I samarbejde med generalsekretæren og gode kollegaer, kommer du til at arbejde med alle faser i
erhvervsfundraising. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
Indledende kontakt og møder med potentielle partnere og sponsorer
Udvikling af koncepter og sponsorpakker
Vedligeholdelse og udvikling af relationer til samarbejdspartnere
Aftaleindgåelse og eksekvering
Din profil
Du ved hvad CSR betyder. Du er tillidsvækkende, og har udpræget situationssans. Måske løfter du
allerede opgaven i en anden organisation? Det vil være herligt, men er ikke afgørende. Det vigtigste er,
at du har erfaring med professionel kontakt/salg til virksomheder, er idérig, målrettet og ikke giver op,
når alt ikke lykkes første gang. Du kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket, og du
betragtes som en professionel samarbejdspartner, er udadvendt – og har hjertet på det rette sted.
Dokumenteret erfaring med fundraising, marketing, PR el. lign.
Du er ambitiøs, udadvendt, initiativrig og resultatorienteret
Du er stærk i skrift og tale – og med et godt humør
Du ønsker et job med ansvar, hvor du er med til at sætte dagsordenen
Vi tilbyder
Spændende arbejdsopgaver, ansvar, udviklingsmuligheder og indflydelse i en ung, uformel og
dynamisk organisation. Der er kort proces fra den gode idé til konkret handling, og hos os får du
indflydelse og tager beslutninger fra dag ét.
Stillingen er i udgangspunktet fuldtid. Lønnen aftales individuelt. Arbejdsstedet er Landskontoret i
Snaregade i Kbh. K.
Send relevant CV, motiveret ansøgning (max 1 side) og gerne eksempler på dit arbejde til
job@skoleskak.dk. Skriv: ’Erhvervsfundraiser’ i emnefeltet. Ansøgningsfrist er 22. september kl. 12.
Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen.
Har du spørgsmål, kontakt venligst generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 2240 1488.
Om os
Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget
læring og uddannelse. Vi er startet af skoleledere, lærere og elever i 1960. Skoleskak tilbydes i dag på
over 450 skoler i 90 kommuner. Skoleskak fungerer på tværs af alder, køn og kultur, så vi når ud til
alle børnetyper – både de særligt intelligente, de nydanske drenge og de, der skal hjælpes til at bryde
den uddannelsesmæssige arv. Læs mere på www.skoleskak.dk.
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