
  

 
Handlingskraftig rekryterare sökes!  
 
Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden är en del av Teach For All som finns i nästan 50 länder. Vi 
utvecklar ledare som arbetar för att alla barn i skolan ska nå sin fulla potential. Vill du arbeta med 
Sveriges viktigaste rättvisefråga? Vi söker dig som vill arbeta med samverkan och ledarskap för att 
tillsammans med oss nå 30 000 elever varje dag på högstadieskolor runt om i Sverige. 
 
Vi befinner oss i en spännande och expansiv fas och behöver en ny medarbetare. Tillsammans med 
kollegorna i rekryterings - & urvalsteamet säkerställer du att Teach for Sweden attraherar och väljer ut 
akademiker som vill bli morgondagens ledare. Brinner du för mötet med människor samt är skicklig 
på att planera och organisera? Är du dessutom en person som drivs av att utvecklas och prestera 
mot mål? Då är du den vi söker!  
 
 
Rollen som rekryterare  
Du kommer att arbeta med planering och genomförande av rekryterings - och urvalsaktiviteter vilket 
gör att egenskaper som handlingskraft och ansvarstagande är viktiga. Aktiviteterna genomförs i olika 
städer och du ska därför trivas med att ibland vara på resande fot.  
 
Du är duktig på att skriva på svenska och engelska och har erfarenheter av att arbeta med sociala 
medier och hemsidor som är en av de viktigaste kanalerna att attrahera sökande till. Du kommer att 
arbeta med Salesforce, WorldPress, Apsis och FormAssembly, erfarenheter i dessa system är 
meriterande.  
 
Du är en teamspelare och bra på att bygga relationer. Du gillar att arbeta med införsäljning och 
partnervård. Du är driven, noggrann, prestigelös och tydlig. Många och olika typer av arbetsuppgifter 
är stimulerande för dig och är således strukturerad och besitter förmågan att organisera, planera och 
prioritera.  
 
Du vill arbeta i en snabbt växande organisation med ambitiösa mål. Tempot i arbetet är tidvis högt 
och förutsättningarna kan snabbt ändras vilket ställer krav på din förmåga att hitta nya lösningar och 
se förändring som en spännande utmaning. Du delar vår vision och värdegrund samt motiveras av 
möjligheten att bidra till organisationens utveckling genom att vara kreativ och komma med nya idéer.  
 
Du har något års arbetslivserfarenhet och en relevant akademisk utbildning inom områdena 
rekrytering, kommunikation, eventplanering, service eller sälj. 
 
 
Stämmer detta in på dig?  
Känner du att beskrivningen av en rekryterare hos Teach for Sweden passar in på dig, välkommen att 
söka tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till asa.jakobsson@teachforsweden.se senast 
2018-11-15. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.  
 
Befattningen avser en tillsvidareanställning med 100% tjänstgöringsgrad med tillträde snarast möjligt. 
Teach for Sweden tillämpar 6 mån provanställning. Placering i Stockholm.  
 
För frågor om tjänsten kontakta Åsa Jakobsson, chef för Rekrytering, urval och placering 
0709 850595. 
 
Ser fram emot din ansökan! 
 
 
 
 
 


