Kan du etablere langvarige partnerskaber med virksomheder, og brænder du for at
bygge bro mellem det ideelle og kommercielle? Så er du måske vores nye Partnership
Manager?

Om jobbet
PlanBørnefondens Partnership Manager rykker teltpælene op og flytter til udlandet, og vi søger derfor nu en ny god og dygtig kollega i vores lille Partnership team, som består af tre
medarbejdere med mange interne og eksterne samarbejdsflader.
Som Partnership Manager i PlanBørnefonden hungrer du efter at gøre en forskel for verdens
mest sårbare børn og unge og samtidig skabe stor kommerciel værdi for vores private partnere. Du elsker at pleje dit netværk og at skabe nye kontakter, og du formår at tænke gensidige og meningsfulde partnerskaber ind i de fleste dialoger.
Dine primære opgaver vil være:
•
•

•
•
•
•
•

At opsøge og afdække mulighederne for etablering af partnerskaber og sponsorbørnsaftaler med private virksomheder
At gennemføre processen fra A-Z – herunder opsøgning, mødebooking, konceptbeskrivelser, møder, tilbud, due diligence, kontrakt samt eksekvering på de i kontrakten
aftalte prioriteringer
At fastholde, gentegne og udvikle eksisterende aftaler med udvalgte partnere
At planlægge erhvervssamarbejder i tilknytning til kampagner i et tæt samarbejde med
Campaign & Relations Manager
At deltage i relevante globale møder, hvor der sammen med Plan Internationals kolleger deles viden
At deltage i Danmarks Indsamlingens arbejdsgruppe for Erhverv
At bidrage til udviklingen og driften af PlanBørnefondens Partner Hub, et fælles lærings,- videns- og udviklingsfællesskab for partnere

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har 5-7 års relevant erfaring med kommercielle og strategiske partnerskaber. Du forstår B2B relations-salg og har erfaring med fastholdelses- og loyalitetsarbejde.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med forretningsorienteret CSR/SDG/ESG og/eller erfaring med virksomhedspartnerskaber i en NGO.
Som Partnership Manager optræder du med autoritet og kan begå dig på alle niveauer i en
virksomhed. Du har sans for at tænke hele vejen rundt om de indsatser, som afdelingen i
samarbejde med øvrige relevante afdelinger iværksætter.
•
•
•
•
•
•

•

Du trives med at bidrage til nye strukturer/processer for indsatserne i en afdeling med
stort potentiale
Du formår at omsætte komplekse programindsatser til partnerrelevant værdi
Du er en stærk konceptudvikler som formår at udtænke gensidigt værdiskabende løsninger
Du er ambitiøs og sætter mål for dine indsatser
Du inspireres af at være en del af et team og bidrager med positiv energi
Du kan jonglere mellem på den ene side at være i god tid med planlægning af indsatserne og på den anden side have overskud til at byde akut opståede muligheder velkomne
Du arbejder struktureret og vedholdende med fokus på eksekvering

Vi tilbyder
PlanBørnefonden er en organisation i stor vækst, hvorfor der er gode muligheder for udvikling
af dig selv såvel som af organisationen. Det er helt essentielt for os, at alle medarbejdere har
det godt, trives i deres dagligdag og har de bedste rammer for at yde deres bedste. Du vil
møde et arbejdsmiljø med engagerede og fagligt ambitiøse kolleger, ligesom du vil få mulighed for at skabe et netværk af internationale arbejdsrelationer.

Ansøgningsproces
Send os en kort motiveret ansøgning og CV i én samlet PDF-fil til job@planbornefonden.dk.
Kun ansøgninger sendt til denne e-mail vil komme i betragtning. Skriv ”Partnership Manager”
i emnefeltet.
Deadline for ansøgning er mandag den 8. august 2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Fundraising, Partnerships and Legacy, Gitte Haaning Høj (+45 51762720, mail: gitte.hoj@planbornefonden.dk).
Hos PlanBørnefonden arbejder vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap,
religion og alder, til at søge stillingen. Du vil som medarbejder hos os forpligte dig på vores
børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din ansættelse vil vi indhente dokumentation
for en ren børneattest.

Hvem er vi?
PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettigheds-organisationer. Vi er en del af Plan International, som arbejder i over 70 lande. Vi kæmper for at sikre
børn og unges rettigheder i verdens mest udsatte og skrøbelige områder med et særligt fokus
på pigerne, der er hårdest ramt af ulighed. Du kan læse mere om os på www.planbornefonden.dk.
Som Partnership Manager træder du ind i en spændende organisation, hvor du vil få en vigtig
rolle i et relativt nyt team med fokus på at rejse midler til vores sag gennem kommercielle og

ideelle relationer. Teamet samarbejder tæt med alle afdelinger og især med Fundraising,
Communcation, Program og Sponsorship.

