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Världsnaturfonden WWF söker en programsamordnare för lärande
och utbildning för hållbara städer, energi och mat
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.
Att skapa ett gott liv för alla inom ramen för en planet är en av de största utmaningarna
mänskligheten står inför. En mer hållbar produktion och konsumtion av mat och energi är de mest
avgörande vägvalen. Då mer än hälften av jordens befolkning lever i städer driver Världsnaturfonden
WWF dels en internationell stadsutmaning för en 100% förnybar framtid och för att möjliggöra
hållbara livsstilsval, dels en rad program kring utbildning, lärande och delaktighet för att i synnerhet
ungdomar ska ha motivation, alternativ och kunskap att vara delaktiga i arbetet för en mer hållbar
framtid.
Världsnaturfonden WWF söker nu en sakkunnig/programsamordnare inom området lärande och
utbildning för hållbara städer, energi och mat. Tjänsten innefattar att implementera aktiviteter till
stöd för ungas lärande nationellt samt stödja motsvarande internationellt arbetet med främst
koordinering, strategisk utveckling, tekniskt kapacitetsstöd och att möjliggöra finansiering.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:

•
•
•
•
•

Bidra till att nå WWFs mål inom mat, klimat och energi, både i Sverige och internationellt.
Bidra som sakkunnig inom området lärande och utbildning för hållbar utveckling.
Bidra som programsamordnare inom det arbete som Världsnaturfonden driver kring lärande,
utbildning och delaktighet hos ungdomar, med särskilt fokus på hållbara städer, energi och mat.
Ansvara för genomförande av aktiviteter i Sverige och samordna stöd till ett flertal länder, såsom
att ge tekniskt och strategiskt stöd, kvalitetssäkra teknisk och ekonomisk rapportering och vid
behov utveckling av ansökningar för finansiellt stöd av olika program på området.
Driva policyarbete kring utbildning för hållbar utveckling, hållbar konsumtion och livsstilar.

För att passa i rollen ser vi gärna att du har följande bakgrund:

•
•

Akademisk examen med relevans för tjänsten. Forskarbakgrund inom utbildning för hållbar
utveckling är meriterande.
Flerårig yrkeserfarenhet med relevans för tjänsten.
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•
•
•
•
•
•

Utmärkt förmåga att projektleda, samordna och koordinera
Utmärkt förmåga att samarbeta i nätverk och i grupp.
Vana av att arbeta i en internationell miljö.
Goda kommunikativa egenskaper.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Utmärkt administrativ förmåga och erfarenhet

Som person är du en engagerande, pedagogisk, 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 ansluten
till kollektivavtal och följer ITP-planen (tjänstepension).
Omfattning
Heltid
Varaktighet
Tillsvidare
Tillträde
Snarast
Stationeringsort
Stockholm, Ulriksdal
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan till larandeutbildning@wwf.se så snart som möjligt dock senast
den 21 januari 2018.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Gunilla Elsässer, avdelningschef Mat, klimat och energi eller
Ecaterina Cavieres, HR-Specialist på WWF via växeln 08-624 74 00.
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