
 

Programmedarbeider 
POSISJON: Programmedarbeider (Program Officer) 
HVOR: Reach for Change, Oslo Norge  
OMFANG: 40 – 50% fra august - desember 2018 med mulighet for forlengelse 
SØKNADSFRIST: 30. juni med løpende evaluering av innkomne søknader.  
Send søknad og CV til norge@reachforchange.org og merk med 
’Programmedarbeider’  
Når du sender inn søknad til Reach for Change godtar du at vi oppbevarer 
søknaden din i en periode på 24 måneder med det formål å sikre at en 
objektiv rekruttering og utvelgelsesprosess har funnet sted. 
SPØRSMÅL: Kontakt Caroline Aurora Grevstad, på 
caroline.grevstad@reachforchange.org   
 
Reach for Change 
Reach for Change er en global Non-Profit organisasjon som ble stiftet i Sverige i 2010 i 
samarbeid mellom Kinnevik-konsernet og den sosiale entreprenøren Sara Damber. 
Vårt formål er forbedre barn og unges liv gjennom å støtte og utvikle lokale sosiale 
entreprenører med innovative ideer. Vårt kjerneprodukt er et treårig 
inkubatorprogram som har som mål å sette de sosiale entreprenørene i stand til å 
utvikle og skalere sine innovasjoner. Inkubatorprogrammet består av rådgivning, 
mentoring, nettverksutvikling, hjelp til organisasjons- og strategiutvikling, 
effektmåling og kontaktformidling for videre investeringer og finansiering. I Norge 
samarbeider vi med MTG, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Eivind Astrup 
Stiftelsen, KPMG og Føyen Torkildsen. Reach for Change er i dag aktive i 18 land, på 
tre kontinenter og i 2017 jobbet vi med 191 Changer Leadere, som forbedret livet til 
nærmere 450.000 barn og unge!  
 
Arbeidsbeskrivelse 
Reach for Change ser etter en dyktig, nytenkende og pågangsrik 
programmedarbeider til å styrke vårt team i Norge. Du vil være ansvarlig for å 
kapasitetsbygge våre sosiale entreprenører, ved å planlegge og holde i 
aktiviteter og workshops tilpasset deres behov og utvikling. Du vil i tillegg 
arbeide tett med våre partnerbedrifter for å sikre deres interesser, og med 
sosialtententreprenørskapsfeltet generelt. Rapportering vil være direkte til 
nærmeste leder, program og kommunikasjonsansvarlig  (Program and 
Communication Manager) i Norge. 
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Vi ser etter deg som:  
- Er en kreativ problemløser som ser muligheter der andre ser 

utfordringer.  
Er selvgående i egne prosjekter. Du tar eierskap til ditt ansvarsområde og 

spinner videre på egne ideer.  
- 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.  

- 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 partnere, og avklarer hvilke behov de har.  

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

 
 
Ansvarsoppgaver:  

- Planlegging og gjennomføring av eventer i samarbeid med partnere, 
Change Leadere eller andre støttespillere. 

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

- Oppfølging av våre Change Leadere. 
- Oppfølging av våre partnere. 
- Videreutvikling og innovering av aktiviteter i inkubatorprogrammet. 

 
Kvalifikasjoner 

- Høyere utdannelse innen ledelse, business, markedsføring, 
entreprenørskap, finans eller andre relevante retninger 

- Erfaring fra prosjektledelse  
- Erfaring fra forretningsutvikling  
- Flytende i norsk og engelsk 
- Erfaring fra koordinering av arrangementer og workshops er en fordel 
- Internasjonal erfaring er en fordel 

 
 


