
Stillingsutlysning

Daglig Leder med Stort Hjerte

Arbeidsgiver: Eco Moyo Education Norway

Stillingstittel: Daglig Leder

Søknadsfrist: 15.08.2022 (søknader vurderes fortløpende)

Tiltredelse: 1. september eller etter avtale

Arbeidssted: Hjemmekontor med mulighet for regelmessige møter på Østlandet

Ansettelsesform: Engasjement på 1 år med mulighet for forlengelse, 50 - 70 % stilling

Lønn: Etter avtale

Om organisasjonen

Eco Moyo Education Norway er en uavhengig bistandsorganisasjon med visjonen om å øke

livskvaliteten til barn fra fattige familier i Kenya gjennom utdanning.

Siden 2014 har vi jobbet aktivt med å engasjere et internasjonalt nettverk av venner, familie

og bidragsytere og bygget en skole i Dzunguni landsby som ligger 75 km nord for Mombasa.

Per 2020 har skolen 20 ansatte og 220 elever som får gratis grunnskole. Skolen driftes av

implementerende partner Eco Moyo Education Centre i Kenya.

Et flerårig samarbeid med Arkitekter Uten Grenser og Ingeniører Uten Grenser har

resultert i en strategisk plan for hele prosjektet med fokus på bærekraft. Skolen er designet

av Arkitekthøgskolen i Oslo og NTNU i Trondheim og har en unik arkitektur som har høstet

internasjonal oppmerksomhet. Gjennom ulike samarbeid med universiteter (Master med

Mening) arrangerer vi regelmessige opphold ved skolen for norske studenter. Organisasjonen

jobber med koordinering av aktiviteter og innsamling av midler som går til å videreutvikle og

drifte skolen i Kenya, og til å dekke egen drift i Norge. Vi mottar ingen offentlig støtte og

sponses fortrinnsvis av det internasjonale street art miljøet (Eco Moyo Auction),

privatpersoner og stiftelser, og vi har samarbeidspartnere i Norge, USA og Nederland.

Er du vår nye Daglig Leder?

Eco Moyos grunnlegger (og nåværende daglig leder) flytter til Kenya i nær fremtid for å følge

opp prosjektet lokalt. Vi ser derfor etter en ny Daglig Leder med masse krutt som kan følge

opp organisasjonen i Norge. Du har et brennende ønske om å gjøre en forskjell for de som



har minst og du trigges av å jobbe aktivt med ulike initiativ for å nå FNs bærekraftsmål. Du

har et engasjement for barn, utdanning og pedagogikk.

Du skal lede den norske organisasjonen til relevante partnere, markedsføre prosjektet i

sosiale medier og andre digitale plattformer, engasjere nye givere og ivareta de eksisterende

gjennom events, samlinger og presentasjoner. Du skaper gode møteplasser og bygger

nettverk. Strategisk arbeid mot å finne langsiktige bedriftspartnere er høyt prioritert. Våre

givere har en snittalder på 50 år og du må kunne treffe denne målgruppen med dine tiltak.

Du er ønsket i Kenya et par uker i året for å bli kjent med,og følge opp prosjektet, slik at du

kan dele det glade budskapet om alt det spennende som skjer på bakken. Her får du

mulighet til å forme din egen hverdag med stor fleksibilitet rundt egen arbeidstid. Det er

derfor svært viktig at du kan jobbe strukturert og målorientert samtidig som du evner å

skape fremdrift og gjennomføre prosjekter.

Dine sparringspartnere vil være prosjektets grunnlegger, det norske styret og rektor i Kenya.

Overordnede målsettinger for stillingen:

● Ivareta organisasjonens visjon, formål og verdier.

● Bidra til å utvikle og følge organisasjonens strategiske plan.

● Sikre økonomisk forutsigbarhet for skolen i Kenya og organisasjonen i Norge.

● Skape engasjement rundt prosjektet gjennom events og samarbeidsprosjekter.

● Kommunisere prosjektets aktiviteter effektivt og målrettet på digitale plattformer.

Arbeidsoppgaver:

● Markedsføring

● Fundraising

● Prosjektledelse

● Administrasjon

● Kommunikasjon med givere og partnere

● Strategiutvikling

● Styrearbeid

● Dialog med implementerende partner i Kenya

Personlige egenskaper:

● Initiativrik

● Tillitsvekkende

● Gode engelskkunnskaper

● Selvdrivende

● Utadvendt

● Målorientert

● Strukturert

Vi tilbyr:

● En sentral rolle med stor påvirkningskraft i en liten organisasjon



● Varierte arbeidsoppgaver hvor du er med på å forme stillingen selv

● Muligheten til å styre din egen hverdag og arbeidstid

● Årlige turer til Kenya hvor du ser direkte resultatet av dine initiativ og ideer

Søknadsprosess :

● CV vedlegges søknaden. Alle søknader behandles konfidensielt.

● Intervjuer vil skje fortløpende fra 1 august.

● Søknaden med vedlagte dokumenter sendes til: lindsay@ecomoyo.com

Full stillingsbeskrivelse:

https://www.ecomoyo.com/_files/ugd/f5cb61_44385bac6e4b4546bd970bc356b83254.pdf

Hjemmeside: www.ecomoyo.com

Ta kontakt med Lindsay Sanner (grunnlegger og daglig leder) dersom du har spørsmål om

stillingen. Treffes på mobil 45608045.

Vi gleder oss til å motta din CV og søknad!
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