Servicering af private sponsorer og donorer
Vi søger en erfaren serviceprofil, der vil være med til at kæmpe for udsatte børn og unge i verdens fattigste
lande.
Du bliver en del af en organisation i forandring og kan se frem til en spændende rolle i vores Sponsorship
afdeling, som står for den primære kontakt til vores private sponsorer og donorer. Vi er afhængige af bidrag
fra vores private bidragsydere, for at kunne kæmpe for de mest udsatte børn og unge.
Og det er her, at du kommer ind i billedet.
Vi søger en ny kollega, der kan være med til at styrke indsatsen blandt vores private sponsorer og donorer.
Dialog, tilfredshed og fastholdelse er vigtige elementer i vores arbejde og vi har brug for dig, der kan sætte
fokus på netop dette område, og løfte det til nye højder.
Om dig
Vi leder efter en person med følgende kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har flere års dokumenteret erfaring fra telemarketing og fastholdelse
Du har erfaring med at drive selvstændige telemarketingprojekter
Du kan lide at gribe røret, og er vant til og trives med kontakt via telefon
Du arbejder selvstændigt, og kan samtidigt varetage opgaver i et team af engagerede kolleger, der
arbejder mod fælles mål
Du har lyst til at arbejde målrettet med fastholdelse og tilfredshed blandt vores private sponsorer
og bidragsydere
Du har overblik og kan tænke strategisk, men er samtidig ikke bleg for at smøge ærmerne op
Du har godt humør, energi og stærke samarbejdsevner
Du er god til både mundtlig og skriftlig kommunikation
Du taler og skriver flydende dansk og engelsk på højt niveau.

Vi tilbyder
• Et selvstændigt og spændende job i en international organisation, der skaber udvikling for børn og
unge i nogle af verdens mest udsatte områder
• Internationale arbejdsrelationer og 65 engagerede kollegaer på vores kontor i København

•
•

Et uformelt arbejdsmiljø
Løn efter kvalifikationer.

Tiltrædelse snarest. Stillingen refererer til Director of Sponsorship & Individuel Donors, Marianne
Søndergaard. Arbejdssted er Nørrebro i København.
Om PlanBørnefonden
PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi kæmper
hver dag for at sikre børn og unges rettigheder i verdens meste skrøbelige områder – og specielt pigerne,
der i særlig grad er ramt af ulighed. Vi arbejder for, at børn skal kunne klare sig, uanset hvor de er født og
hvilket køn de har. At piger og drenge har samme muligheder og vilkår i livet er fundamentet for, at de i
fremtiden kan bygge bedre lokalsamfund og være med at skabe en mere lige verden.
PlanBørnefonden er medlem af verdens største børneorganisation, Plan International, som driver
programmer i 52 af verdens fattigste lande.
Ansøg nu
Er du interesseret, så send os en kort motiveret ansøgning og et CV i én samlet PDF-fil til
job@planbornefonden.dk. Skriv ”Sponsorship” i emnefeltet.
Vi holder samtaler løbende og kontakter de ansøgere, der bliver indkaldt til samtale. Når vi har fundet den
rette kandidat, fjerner vi stillingsopslaget. Har du ikke hørt fra os senest d. 27. marts 2020, så er jobbet
besat til anden side. Da vi har få ressourcer på kontoret håber vi på din forståelse for, at vi ikke svarer
individuelt på alle ansøgninger.
Beskyttelse af børn og unge er en prioritet for os, og vores politik på området indbefatter, at vi ved
ansættelse indhenter dokumentation for en ren børneattest.
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Marianne.Sondergaard@planbornefonden.dk

