
Program- og 
kommunikasjonsmedarbeider
STILLING: Program & Kommunikasjons medarbeider 
HVOR: Reach for Change, Oslo Norge 
NÅR: Oppstart så snart som mulig
OMFANG: 80 – 100% frem til 31. desember 2017, med mulighet for forlengelse
SØKNADSFRIST: 1. mars med løpende evaluering av innkomne søknader. 
Send søknad og CV til norge@reachforchange.org og merk ’jobbsøknad’.
SPØRSMÅL: Kontakt Kristine Laake, på kristine.laake@reachforchange.org  
INFORMASJON: Besøk vår hjemmeside www.reachforchange.org 

Reach for Change
Reach for Change identifiserer og støtter sosiale entreprenører. Vi kaller dem 
Change Leadere - eksepsjonelle individer med banebrytende ideer - som gjør 
livet bedre for barn og unge. Gjennom vår inkubator får de tilgang til kapital, 
kompetanse, et internasjonalt nettverk, samt kunnskap og veiledning fra 
eksperter gjennom våre partnerbedrifter i Norge. I Norge samarbeider vi med 
MTG, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Eivind Astrup Allmennyttige 
Stiftelse og Føyen Torkildsen. Reach for Change er en stiftelse opprettet i 
Sverige i 2010. Vi er aktive i 18 land, på tre kontinenter. I 2016 jobbet vi med 400 
sosiale entreprenører. 

Arbeidsbeskrivelse
Vi ser etter en dyktig og pågangsrik program- og kommunikasjonsmedarbeider til 
å styrke vårt team i Norge. Du vil jobbe tett med våre Change Leadere og følge 
opp deres utvikling og tilrettelegge for å støtte dem best mulig, gjennom vårt 
inkubatorprogram. Du vil lede vårt kommunikasjonsarbeid og fortsette å bygge 
relasjoner med våre interessenter, samt identifisere og bygge relasjoner med 
prioriterte medier. Du vil jobbe med, og rapportere til, Country Manager i Norge. 

Ansvarsoppgaver: 

- Planlegging av inkubator-program; oppfølgning av og aktiviteter og 
workshops for våre Change Leadere, samt evaluering etter hver aktivitet. 

- Videreutvikling og innovering av aktiviteter i inkubatorprogrammet.
- Planlegging og gjennomføring av eventer i samarbeid med partnere, 

Change Leadere eller andre støttespillere. 
- Utvikle kommunikasjons-strategier og være ansvarlig for å følge opp, 

levere etter plan og evaluere.
- Bygge relasjoner med prioriterte og relevante medier og journalister.



- Ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon gjennom blant annet 
sosiale medier, pressemeldinger, presentasjoner og nyhetsbrev ut til 
Change Leadere, partnere, interessenter, støttespillere med flere. 

- Utvikling og evaluering av kommunikasjons-kampanjer. 

Vi ser etter deg som: 
- Brenner for å skape en bedre hverdag for barn og unge. Du er uredd i din 

tilnærming til nye oppgaver og vil heller prøve og feile enn å la være å 
handle. 

- Er en kreativ problemløser som ser muligheter der andre ser utfordringer. 
- Er en innovativ kommunikatør som finner gode historier som fenger. Du 

vet hvordan å kapre leseren og trives godt med å kommunisere gjennom 
flere kanaler.

- Er selvgående i egne prosjekter. Du tar eierskap til ditt ansvarsområde og 
spinner videre på egne ideer. 

- Har gode samarbeidsevner. Med et lite team i Norge er det viktig at du 
også trives med å jobbe tett i visse prosjekter og at du kan bidra til å 
skape løsninger som innbefatter interessene til flere aktører samtidig.

- Er glad i å ha mange baller i luften, og samtidig klarer å sjonglere og 
prioritere en til tider stor arbeidsbelastning. 

- Er god på å bygge relasjoner. Du vet hvordan å skape et godt forhold til 
våre Change Leadere og avklarer hvilke behov de har. 

- Er målrettet, løsningsorientert, tydelig og har gjennomføringsevne. Du har 
fokus på å skape resultater og kvalitetssikre arbeidet ditt. 

Kvalifikasjoner
- Høyere utdannelse innen statsvitenskap, markedsføring, kommunikasjon, 

entreprenørskap, økonomi eller andre relevante retninger
- Erfaring fra å jobbe i eller med start-ups eller sosiale entreprenører
- Erfaring fra å holde workshops innen ledelse, strategi og 

forretningsutvikling
- Erfaring fra coaching er en fordel
- Erfaring fra kommunikasjonsarbeid (journalistikk, tekstforfatter, sosiale 

medier) er en fordel
- Flytende i norsk og engelsk
- God kjennskap til dataprogrammer som Word og Power Point, kjennskap 

til Office-pakken for øvrig er en fordel
- God kjennskap til film, foto og bilderedigeringsprogrammer som 

Photoshop eller InDesign er en fordel
- Internasjonal erfaring er en fordel


