
 

Organisation inom hållbarhet och återanvändning  

söker insamlingsansvarig 

Vi söker nu en insamlingsansvarig som med starkt engagemang vill vara en del av Emmaus 

Stockholms resa framåt. Ditt uppdrag är att driva arbetet framåt för att öka vår insamling av kläder 

och prylar.  

Som insamlingsansvarig kommer du fokusera på att bygga och underhålla långsiktiga relationer med 

nuvarande och framtida samarbetspartners såsom kommuner, företag och stora givare.  

Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad och som hela tiden strävar efter att hitta lösningar och 

metoder som förbättrar resultatet. Du har erfarenhet av att skapa och vårda relationer och du har en 

gedigen erfarenhet av införsäljningsarbete med dokumenterat goda säljresultat. 

Vår strävan är att etablera långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter och ser därför att du är 

engagerad i både CSR- och utvecklingsfrågor.  

Din placering är på huvudkontoret i Västberga i Stockholm, men en stor del av jobbet är ute på plats 

hos kommuner och företag inom 3 timmars körsträcka. 

Vi erbjuder: 

- en unik möjlighet att skapa innovation och utveckling inom en bransch i stark utveckling 

- medarbetare med stort engagemang för verksamheten 

- en möjlighet att konkret bidra till en hållbar värld 

Roller och ansvar 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att: 

● Ta fram och utveckla modeller för kommun- och företagssamarbete. 

● Initiera nya och långsiktiga samarbeten genom införsäljning. 

● Vårda och utveckla existerande samarbeten. 

 

Kvalifikationer och kompetenser  

● Minimum 5 års erfarenhet av B2B sälj. 

● Talar och skriver flytande svenska och engelska. 

● Du är strategisk, analytisk och resultatdriven. 

● Du är initiativrik och självgående samt bra på att driva processer framåt. 

● B-körkort, samt tillgång till egen bil. 

 

 

 



 

Meriterande 

● Erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. 

● Erfarenhet av offentliga upphandlingar (LOU). 

● Erfarenhet av CSR frågor. 

● Erfarenhet av ideell verksamhet. 

● Erfarenhet eller utbildning inom miljö- och/eller hållbarhetsfrågor. 

 

Tillträde: Enligt överenskommelse  

Lön: Enligt överenskommelse  

Arbetsplats: Emmaus Stockholms huvudkontor på Vretensborgsvägen 6 i Hägersten.  

För mer information kontakta: 

Brian Kelly, 
Operativ chef 
070-082 2050 
brian.kelly@emmausstockholm.se 

 
Välkommen med din ansökan till: jobb@emmausstockholm.se 

Sista ansökningsdag är 2018-08-31  

 

Om Emmaus Stockholm 

Emmaus Stockholm är en ideell organisation med ca 60 anställda (35 heltidstjänster). Vårt syfte är att 

bidra till en hållbar värld genom återanvändning, utvecklingsprojekt och informationsarbete.   

Emmaus Stockholms kärnverksamhet består av att samla in begagnade kläder, skor och prylar för 

återanvändning. Det som samlas in säljs i våra två second hand-butiker vid Slussen i Stockholm och 

på export. Försäljningen finansierar Emmaus Stockholms arbete med bistånd och mänskliga 

rättigheter.  

Utvecklingen inom textil- återvinning och återanvändning befinner sig i en stark utvecklingsfas och 

Emmaus Stockholm vill utveckla och effektivisera sitt arbete för att maximera både miljönyttan och 

vårt biståndsarbete. 

 


