Project nr. 249
Läkare Utan Gränser söker insamlare

Läkare Utan Gränser söker insamlare
Vill du ha världens viktigaste jobb? Som insamlare är du vårt ansikte utåt. Genom att
rekrytera månadsgivare till Läkare Utan Gränser kan vi rädda liv och lindra nöd idag, imorgon och
vid nästa katastrof. Vill du bli en av oss?

Din uppgift blir att tillsammans med ett team berätta om vårt arbete i syfte att rekrytera nya
månadsgivare. Teamet arbetar med insamling på gator och torg i Göteborg och andra svenska
städer. De första dagarna får du utbildning om Läkare Utan Gränsers arbete och sedan följer
fortlöpande coachning och utbildning. Vi är mycket måna om kvalitén i insamlingsarbetet och att
varje möte mellan insamlare och givare upplevs som positivt av båda parter.

Vi söker dig som vill arbeta för en bättre värld och som vill göra skillnad, varje dag. Som person
är du social och positiv. Du är van vid att diskutera samhällsfrågor och är bra på att argumentera.
Du är minst 18 år och behärskar det svenska språket väl i tal. Eftersom vi arbetar i team behöver
du vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga. Då arbetet innebär mycket eget ansvar behöver
du vara ansvarsfull och självgående. Tidigare erfarenhet av arbete i en ideell organisation eller
förening är inte ett krav, men starkt meriterande.

Vi jobbar till den 23 december med start så snart som möjligt. Arbetstiden är tisdag – fredag kl.
13.00–18.30 samt lördag kl. 11.30–17.00 , ca 30 timmar per vecka. Det finns möjlighet att arbeta
färre dagar i veckan om så önskas (dock har vi ett minimum på 3 dagar i veckan). Göteborg är
utgångspunkt för arbetet, men vi reser även iväg till annan ort och bor borta. Du får en bra fast
timlön och Läkare Utan Gränser bekostar resorna samt boende på vandrarhem eller
motsvarande. För den som vill finns det efter periodens slut goda möjligheter till fortsatt
anställning. Den anställde tjänar in 2,08 semesterdagar per månad. Semestertillägg betalas ut
månaden efter semesterdagar används.

Vi erbjuder:

1. Chansen att göra verklig skillnad för de mest utsatta i världen
2. Erfarenhet av att jobba för en av världens mest respekterade humanitära organisationer
3. Möjlighet att resa i Sverige tillsammans med ett team av engagerade kollegor
4. Utbildning om humanitärt hjälparbete och retorik
5. En fast timlön på 129 kr/tim

Vi gör intervjuer och anställer löpande så tveka inte att skicka in din ansökan direkt! Dock vill vi
ha den senast 25 september.
Ansök genom att ladda upp CV och personligt brev via vår hemsida:
www.lakareutangranser.se/lediga-tjanster Motivera varför du vill arbeta för oss och varför just du
passar för uppdraget! Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Har du frågor om tjänsten kontakta John Svending, john.svending@lakareutangranser.se

Facklig representant för Unionen är Lennart Dahlberg, lennart.dahlberg@lakareutangranser.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd
där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett
politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vid sidan av vårt uppdrag att lindra lidandet hos
befolkningar i nöd arbetar vi med att sprida information och öka kunskapen om de humanitära
kriser där vi verkar. På så sätt vill vi vara en katalysator för förändring.
Läkare Utan Gränser i Sverige samlar in pengar, rekryterar fältarbetare, kommunicerar om det
medicinska och humanitära arbetet, bedriver påverkansarbete och stödjer verksamheten runt om
i världen.

