Event & Marketing Officer – Right To Play Norge – 1 års engasjement
Arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av eventer
• Ansvarlig for organisasjonens CRM system
• Oppfølging av utvalgte bedriftspartnere, eventpartnere og leverandører.
• Øke inntjeningen fra eksisterende eventer og partnere
• Følge opp og utvikle organisasjonens online fundraising
• Bidra med innhold til sosiale medier, nyhetsbrev ol.
• Representere Right To Play i diverse nettverk og fora.
Kompetanse:
• Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
• Du har erfaring fra å lede prosjekter/eventer
• Du har god kjennskap til bruk av CRM systemer
• Du har erfaring med å håndtere og utvikle langsiktige partnerskap
• Du har god kunnskap om bruk av digitale verktøy/kanaler
• Det er et pluss hvis du har basiskunnskaper i Indesign/Photoshop/Videoredigering
Personlige egenskaper:
• Du er selvgående, strukturert og har høy gjennomføringsevne
• Du er engasjert og profesjonell
• Tar ansvar for resultater
• Du er kreativ og ikke redd for å utfordre
• Håndterer tidvis store arbeidsmengder og mange parallelle prosesser
• Du er utadvendt og trygg
• Du er en lagspiller som deler kunnskap, erfaring og informasjon for å oppnå felles mål
Vi tilbyr:
• En verdibasert jobb med mening
• Muligheten til å påvirke fremtiden til en organisasjon i vekst
• Faglig utvikling
• Konkurransedyktige betingelser
• Inntil 1,5t trening pr. uke i arbeidstiden
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Arbeidssted er Ullevål Stadion
Spørsmål om stillingen rettes til National Director Jimmy Vika, jvika@righttoplay.com eller telefon +47 481
34 681.
Søknad og CV sendes til jvika@righttoplay.com Vi vurderer søkere fortløpende. Oppstart etter avtale – senest
juni.
Om arbeidsgiveren:
Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn
i utviklingsland. Vi er tilstede i 15 land, og sørger hver uke for at 1,9 millioner barn som vokser opp i fattigdom,
på flukt eller i krise, får lek inkludert i sin hverdag.
Right To Play jobber for å skape varige endringer for de mest utsatte barna slik at de gjennom lek får bedret sin
livssituasjon, oppfylt sine rettigheter og mulighet til å skape sin egen fremtid.
Right To Play ble grunnlagt i 2000 og støttes i dag av over 20 utøverambassadører som Aksel Lund Svindal,
Ingvild Flugstad Østberg, Johannes Thingnes Bø og Therese Johaug.
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