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Världsnaturfonden WWF söker en sakkunnig i fisk och marknad
Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende
naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och
livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och
använda dem på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält
och i tätt samarbete med civilsamhälle och företag runt om i världen. WWF finns i över 100 länder,
har fler än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från tjuvjaktsbekämpning
till klimatsmarta energilösningar.
Världsnaturfonden WWF söker nu en sakkunnig i fisk och fiske med inriktning mot marknadsfrågor
kopplat till fiske och vattenbruk.
I arbetsuppgifterna ingår projekthandläggning, utveckling och samordning av frågor kring hållbar
produktion, konsumtion och nyttjande av fisk och skaldjur på nationell, regional, europeisk och
internationell nivå. I tjänsten ingår att tillsammans med kollegor inom marknad, policy och
naturvård arbeta med WWFs strategiska inriktning inom detta område. Du kommer att vara
huvudansvarig för arbetet med och utvecklingen av WWFs fiskguide men även vara kopplad till
arbetet med fiskpolicy. Arbetet sker i dialog med WWFs globala nätverk där du kommer att
samarbeta med kollegor i Sverige, kring Östersjön, på EU-nivå och internationellt. Du kommer även
att hålla löpande kontakt med aktörer inom fiske, vattenbruk och marknad så som detaljhandel,
produktionsföretag, myndigheter och andra aktörer samt företräda Världsnaturfonden i olika
nationella och internationella fora.
Du bör ha goda kunskaper och erfarenheter i ekologi, marknads- och policyarbete kopplat till fisk,
fiske och vattenbruk, samt kompetenser vad gäller kommunikation, press och att sammarbeta/ föra
dialog med ett brett spektrum av intressenter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
• Bidra som sakkunnig i fisk och fiske med fokus på marknadsfrågor kopplat till fiske och
vattenbruk.
• Utveckla, driva och samordna Världsnaturfonden WWFs arbete för långsiktigt hållbar
produktion, konsumtion och förvaltning av fisk och skaldjur.
• Ansvara för arbetet med WWFs Fiskguide och leda projekt med budgetansvar.
• Aktivt syna standarder och processer för miljöcertifiering – MSC, ASC och Krav.
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•
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Driva politisk påverkan kring hållbar produktion, konsumtion och nyttjande av fisk och skaldjur
nationellt och regionalt.
Leda eller bistå vid kommunikativa aktiviteter så som pressutskick, artiklar och presentationer.

För att passa i rollen ser vi gärna att du har följande bakgrund:
• Akademisk examen med relevans för tjänsten.
• Minst 5-årig yrkeserfarenhet med relevans för tjänsten.
• Utmärkt förmåga att samarbeta i nätverk och i grupp.
• Vana av att arbeta i en internationell miljö.
• God förståelse och erfarenhet kring olika intressentgruppers behov av havet samt deras
ekosystempåverkan.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
• Meriterande med praktisk erfarenhet av arbete med fiske, vattenbruk och/eller marknadsfrågor
samt erfarenhet av policyarbete kopplat till fiske- och naturresursförvaltning.
Som person är du en engagerande, kommunikativ, lösningsfokuserad brobyggare som vill driva
förändring av avgörande betydelse.
Vi sitter i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få
arbeta med kompetenta medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa
arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna
till kollektivavtal och följer ITP planen.
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Snarast
Stationeringsort
Stockholm, Ulriksdal

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt till fiskochfiske@wwf.se dock senast den
17 september 2017.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Åsa Ranung, enhetschef Vattenmiljö eller Ecaterina Cavieres,
Human Resources på WWF via växeln 08-624 74 00.
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