Världsnaturfonden WWF söker en Manager Corporate Partnerships
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.
Vi söker en Manager Corporate Partnerships med ansvar för flera av våra partnerskap med företag.
Du kommer ingå i WWFs företagsgrupp inom avdelningen för Samhälls- och Näringslivsutveckling,
Företagsgruppens uppgift är att tillsammans med ambitiösa företag driva utvecklingen mot en
hållbar och resurseffektiv produktion och konsumtion. Gruppen består idag av fem personer.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:







Implementera WWFs näringslivstrategi genom att skapa och driva transformativa samarbeten
med företag inom områden som klimat, infrastruktur, finans, vatten och hållbar produktion och
konsumtion
Ansvara för att partnerskapens aktiviteter och projekt genomförs på bästa sätt och att
överenskomna mål uppnås.
Leda och koordinera partnerskapens arbetsgrupper samt organisera och genomföra
kvartalsmöten, workshops etc. tillsammans med partner.
Uppföljning och rapportering av partnerskapens budget, naturvårdsresultat och möjliga
utvecklingsområden
Informera och involvera relevanta WWF-kontor kring partnerskapens planer
Bygga relationer med näringsliv och beslutsfattare.

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









Relevant akademisk examen
Kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsfrågor kopplat till näringslivet.
Flera års erfarenhet av tjänsteförsäljning.
Goda ledaregenskaper i matris- och nätverksorganisationer
Förhandlingsvana på hög nivå
Brett kontaktnät inom svenskt näringsliv, gärna inom industri/infrastruktur/städer
Strategisk och analytisk förmåga
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

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 anslutet
till kollektivavtal och följer ITP-planen.

Omfattning
Heltid 100%
Tillsvidare
Tillträde
Omgående
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt till corporatepartnerships@wwf.se, dock
senast 25 mars 2018.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Mats Landén, Biträdande Avdelningschef för avdelningen
Samhälls- och Näringslivsutveckling eller Ecaterina Cavieres, Human Resources på WWF via växeln
08-624 74 00.
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