Insamlingsansvarig till Radiohjälpen (vikariat 14 månader)
Radiohjälpen är en stiftelse med uppgiften att samordna insamlingsverksamheten inom svensk public service,
vilket främst sker genom kampanjerna Musikhjälpen, Världens Barn och Kronprinsessan Victorias fond, samt
vid Melodifestivalen och katastrofer. Radiohjälpen är ett litet kansli och har ingen egen biståndsverksamhet,
utan fördelar insamlade medel till svenska biståndsorganisationer och föreningar.
Nu söker vi en driven och företagsam person som vill arbeta både strategiskt och operativt med insamling och
kommunikation. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar med många kontakter utanför organisationen och en
möjlighet att vara med och utveckla Radiohjälpens insamlingsarbete. För att passa i rollen behöver du vara
självgående, kreativ och organiserad. Mellan kampanjtoppar finns tid att utveckla arbetet, vilket kräver att du
gillar att ta initiativ och driva egna projekt.
Arbetsuppgifter:
•
•
•

•
•
•
•

Du projektleder och genomför Radiohjälpens insamlingskampanjer i samarbete med SVT, Sveriges
Radio och Utbildningsradion.
Du driver insamlingsarbetet framåt, analyserar resultat och utvecklar nya metoder för insamling.
Du producerar insamlings- och kommunikationsmaterial för Radiohjälpens egna kanaler och jobbar
strategiskt och operativt för att öka Radiohjälpens synlighet och digitala närvaro. Detta inkluderar
publicering och hantering av sociala medier rörande de olika kampanjerna och vid behov även för
Radiohjälpen generellt.
Du har löpande kontakt med leverantörer av digitala plattformar och betalningslösningar, och driver
aktivt utvecklingen av dessa.
Du är tillsammans med kollegorna med och arbetar fram Radiohjälpens verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse och effektrapport.
Under hösten handleder du en praktikant inom kommunikation och insamling.
Övriga arbetsuppgifter tillkommer på uppdrag av generalsekreteraren.

Önskvärd bakgrund:
•
•
•
•
•
•

Universitetsexamen eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
Erfarenhet av insamlings- och kommunikationsarbete inom ideell sektor.
Mycket god stilistisk- och kommunikativ förmåga, samt öga för bild och form.
Kunskaper inom utvecklingssamarbete och humanitära frågor.
Goda kunskaper i Office, Adobe Creative Cloud och Drupal (eller annat publiceringsverktyg).
Goda kunskaper i engelska, övriga språk är en merit.

Radiohjälpens kansli är beläget i Radiohuset/TV-huset på Oxenstiernsgatan 26 i Stockholm. Som
heltidsanställd hos oss har du personlig arbetstid, en friskvårdstimme/vecka och fri sjukvård. Resor ingår i
tjänsten, främst inom Sverige. Tjänsten är ett föräldravikariat på 14 månader med start i mitten av juni 2018.
Välkommen med din ansökan märkt ”Insamlingsansvarig” inklusive tentativt löneanspråk till
radiohjalpen@svt.se senast den 18 mars.

