PlanBørnefonden søger assistent til vores Sponsorafdeling
Har du lyst til at arbejde i en organisation, der kæmper for børn og unges rettigheder og ligestilling
for piger?
Spændende udfordringer
Vi søger en udadvendt og serviceminded assistent til vores Sponsorafdeling, der blandt andet
varetager løbende sagsbehandling, kontakt og dialog med vores private sponsorer og
bidragydere. Du får en spændende hverdag med mange forskellige opgaver og mennesker.
Dine arbejdsredskaber vil primært være telefon og e-mail, og du skal derfor både tale og skrive
flydende dansk og engelsk. Selv om vi har et højt tempo, er der en frisk og uformel tone i
afdelingen.
Den ideelle kandidat har følgende erfaringer og kvalifikationer
- Erfaring med kundeservice og telemarketing
- Fleksibel, trives med både afvekslende og rutineprægede opgaver
- Gode kommunikations- og samarbejdsevner
- Engelsk i skrift og tale
Personlige egenskaber
- Serviceminded, selvdrevet og engageret i vores sag.
- Grundig, struktureret og godt humør
Vi tilbyder dig
- En spændende stilling med engagerede og kompetente kolleger
- Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi skaber udvikling for nogle af verdens fattigste mennesker
- Internationale arbejdsrelationer

Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV sendes til job@planbornefonden.dk senest den 15. juni 2019. Skriv “Sponsor
assistent” i emnefeltet.
Samtaler afholdes løbende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Birgit Sander på
mail birgit.sander@planbornefonden.dk.
Mere information
Stillingen er en fuldtidsstilling begrænset i tid til den 30. juni 2020 med tiltrædelse hurtigst muligt.
Arbejdssted Nørrebro, København.
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi dokumentation for en ren børneattest.

PlanBørnefonden er en del af Plan International, som arbejder i flere end 70 lande for at sikre
børn og unges rettigheder og ligestilling for piger. Vi er med til at udvikle stærke civilsamfund,
hvor børn og unge er aktive forandringsagenter. Vi påvirker lokalt, nationalt og globalt for at skabe
langsigtede forandringer, ligestilling mellem kønnene og en bæredygtig udvikling for de mest
udsatte børn og unge. Læs mere om os og vores arbejde på www.planbornefonden.dk

