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Naturarvet	  söker:	  

Ansvarig	  för	  fondansökningar	  

Om	  oss	  
Insamlingsstiftelsen	  Naturarvet	  samlar	  in	  pengar	  för	  att	  köpa	  och	  bevara	  svensk	  gammelskog	  för	  all	  
framtid.	  Naturarvet	  bildades	  2004	  (då	  under	  namnet	  Ett	  klick	  för	  skogen)	  och	  har	  hittills	  bevarat	  två	  
stora	  skogsområden	  i	  Sverige	  och	  insamlingen	  för	  nästa	  skog	  pågår	  just	  nu.	  Stiftelsen	  har	  90-‐konto	  
som	  kontrolleras	  av	  Svensk	  Insamlingskontroll.	  Verksamheten	  bedrivs	  till	  största	  delen	  ideellt	  och	  vi	  
har	  en	  liten	  men	  mycket	  aktiv	  och	  kunnig	  grupp	  volontärer.	  	  Vi	  har	  inget	  fast	  kontor	  och	  mycket	  av	  
arbetet	  sköts	  ”virtuellt”	  via	  elektronisk	  kommunikation.	  På	  hemsidan	  www.naturarvet.se	  kan	  du	  läsa	  
mer	  om	  oss.	  

För	  att	  ytterligare	  öka	  Naturarvets	  intäkter	  och	  möjligheten	  att	  bevara	  skog	  söker	  vi	  nu	  en	  person	  
som	  kan	  hjälpa	  oss	  att	  identifiera	  och	  kontakta	  fonder	  och	  andra	  institutioner	  som	  kan	  tänkas	  vilja	  
vara	  med	  och	  bidra	  till	  bevarandet	  av	  svensk	  gammelskog.	  

Arbetsuppgifter	  

Som	  ansvarig	  för	  fondansökningar	  kommer	  du	  tillsammans	  med	  oss	  att:	  
• Identifiera	  fonder	  och	  andra	  instutioner	  som	  kan	  tänkas	  vilja	  stödja	  Naturarvets	  verksamhet.	  
• Kontakta	  och	  utveckla	  ett	  samarbete	  med	  dessa	  institutioner	  som	  bygger	  på	  korrekt	  information	  

och	  ömsesidig	  nytta.	  
• Formulera	  ansökningar	  och	  ta	  fram	  relevant	  informationsmaterial	  att	  bifoga.	  
• Ansvara	  för	  pågående	  ansökningsärenden	  och	  den	  löpande	  kontakten	  med	  sökta	  fonder.	  
• Ansvara	  för	  effektivisering	  och	  utveckling	  av	  den	  här	  funktionen.	  

Kunskaper	  och	  erfarenhet	  

Vi	  förutsätter	  att	  du	  har	  följande	  kvalifikationer:	  
• Vilja	  och	  tid	  att	  ägna	  dig	  åt	  uppgiften.	  
• God	  förmåga	  att	  ta	  kontakt	  med	  folk	  och	  skapa	  relationer	  samt	  att	  kommunicera	  Naturarvets	  

vision,	  värderingar	  och	  behov	  av	  stöd.	  
• God	  förmåga	  och	  vana	  att	  uttrycka	  dig	  i	  tal	  och	  skrift.	  
• Noggrannhet.	  
• En	  vilja	  att	  bevara	  skog,	  djur	  och	  natur	  för	  framtiden.	  

Följande	  egenskaper	  är	  meriterande	  men	  inte	  nödvändiga:	  
• Tidigare	  erfarenhet	  av	  liknande	  arbete.	  



	  

• Kunskaper	  i	  engelska	  och/eller	  tyska.	  
• Vana	  vid	  budgetering	  och	  ekonomisk	  uppföljning.	  

Villkor	  
Arbetet	  utförs	  ideellt.	  Överenskomna	  kostnader	  (för	  t	  ex	  telefon,	  porto	  och	  eventuella	  resor)	  ersätts	  
av	  Naturarvet.	  

Naturarvet	  har	  antagit	  riktlinjer	  för	  volontärarbete	  som	  bl	  a	  garanterar	  rätten	  till	  en	  ordentilig	  
introdution,	  insyn	  i	  stiftelsens	  arbete,	  samt	  rätt	  till	  återkoppling	  på	  det	  egna	  arbetet.	  

Ansökan	  	  
Om	  du	  delar	  vår	  vision	  och	  är	  intresserad	  av	  att	  arbeta	  med	  Naturarvet,	  skicka	  en	  ansökan,	  gärna	  
med	  en	  utförlig	  CV,	  till	  mats@naturarvet.se.	  Om	  du	  har	  frågor,	  kontakta	  Mats	  Abrahamsson,	  
verksamhetsledare,	  på	  0705-‐821	  499.	  


