Erhvervsfundraiser
Kirkens Korshær søger en udadvendt og relationsskabende erhvervsfundraiser, der vil
være med til at udvikle Kirkens Korshærs erhvervs- og fondssamarbejder yderligere.
Kirkens Korshærs fundraising er aktuelt i gang med en spændende udvikling, hvor en
række fundraising- og CSR-aktiviteter bliver styrket og professionaliseret. I den forbindelse
skal den ny erhvervsfundraiser bidrage til at øge vores kapacitet på erhvervssiden og sikre
en stærkere central koordinering af fondsstøtte til vores forskellige aktiviteter for socialt
udsatte medmennesker rundt i Danmark.
De væsentligste opgaver bliver at:





Fastholde eksisterende erhvervssamarbejder
Opsøge og udvikle nye erhvervspartnerskaber
Være tovholder på aktiviteter med erhvervspartnere involverende lokale afdelinger
af Kirkens Korshær
Optimere mulighederne for fondsstøtte til Kirkens Korshær.

For at løfte opgaverne forventer vi, at du har styr på din værkstøjskasse til fundraising,
Donor Relationship Management og etiske retningslinjer for fundraising. Du kan
præsentere og repræsentere Kirkens Korshær i mange sammenhænge, og du har erfaring
med kampagne af- og udvikling. Du kan indgå som et positivt islæt i en ofte travl hverdag,
og du kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs værdier og kristne grundlag.
Du kommer formentlig fra en tilsvarende eller lignende baggrund, og du har dokumenteret
erfaring og succes med flere af de nævnte opgaver.
Som person er du







Målrettet
Engageret
Ordentlig
Vedholdende
Præsentabel
I besiddelse af handlekraft, empati og en god etik.

Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdsplads i København. Nogen rejseaktivitet i
Danmark må forventes. Løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ. Stillingen refererer til
erhvervschef Hans Mayland og indgår i Kirkens Korshærs Landsarbejde.
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Tiltrædelse: Gerne den 1. marts 2017 eller snarest derefter.
Samtaler afholdes tirsdag den 24. januar 2017 i København.
Ansøgning med CV og relevante dokumenter sendes til udviklingschef Jesper RønnSimonsen senest den torsdag den 12. januar 2017 på e-mail:
jrsimonsen@kirkenskorshaer.dk. Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes på e-mail
(ikke telefonisk) til jrsimonsen@kirkenskorshaer.dk. På grund af juleferie kan der frem til
3. januar 2017 gå længere tid med besvarelsen af henvendelser end normalt.

Kirkens Korshær er en frivillig, social og folkekirkelig hjælpeorganisation. Kirkens Korshær
hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark - særligt mennesker med liv
præget af ensomhed, hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug. Kirkens Korshær har
omkring 450 ansatte og 9000 frivillige medarbejdere. Arbejdet drives for midler fra
indsamling og genbrugsbutikker samt støtte fra stat og kommuner. Kirkens Korshærs
samlede omsætning var i 2015 på ca. 250 mio. kr. Se yderligere oplysninger om
organisationen på www.kirkenskorshaer.dk
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