
Jobba som sponsoransvarig för
Riksorganisationen Popkollo!
- Sista ansökningsdag 7 februari kl 09:00

Vill du skapa bästa möjliga förutsättningar för våra föreningar att kunna arrangera kollon och annan

verksamhet för tjejer och transpersoner? Vill du jobba tillsammans med musikbranschen och andra

företag för en jämställd musikscen? Nu söker vi en ny stjärna till Riksorganisationen Popkollo! Tjänsten är

placerad i Stockholm på Popkollos kansli och är en tillsvidareanställning på 50%.

OM POPKOLLO
Popkollo är en ideell organisation som arrangerar sommarkollo och andra musikverksamheter för tjejer

och transpersoner. Vårt mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt samhälle.

Popkollo tror på en värld där alla har rätt att uttrycka sig och utvecklas som musiker, låtskrivare, artister

och producenter. Sedan starten med ett första Popkollo i Hultsfred 2003 har vi vuxit till att bli en

riksorganisation som samlar 12 lokalföreningar och cirka 2000 medlemmar runtom hela landet.

OM ARBETSPLATSEN
Som ett nav i Riksorganisationen Popkollo finns ett kansli som är tillsatt av Riksorganisationens styrelse.

Kansliet och Riksstyrelsen jobbar tillsammans med övergripande strategi, utveckling och koordinering av

verksamheten. Kansliet består av fyra personer. Det finns goda möjligheter att styra sin egen tid och det

innebär att du måste kunna arbeta självständigt och strukturerat utifrån uppsatta mål.

Tillgänglighet och praktiska förutsättningar
Riksorganisationen Popkollos kansli ligger på Ringvägen 21a, vid Zinkensdamm i Stockholm, i ett

bostadshus men med egen ingång. Det finns två trappor så tillgängligheten med rullstol är dålig. Kansliet

är ett öppet kontorslandskap, men det finns möjlighet att ha möten/ta telefonsamtal i vår lokal intill.

Hund vistas ibland i lokalen. Du kommer ha ett eget skrivbord och vi tillhandahåller dator, om du inte

föredrar att ha en egen.

OM TJÄNSTEN
Som sponsoransvarig på Popkollo ansvarar du för att skapa och bibehålla relationer och samarbeten med

externa aktörer som kan komma att bidra eller idag bidrar med resurser till Popkollo. Du arbetar med att

kontakta och bygga relationer med företag och organisationer, i och utanför musikbranschen, som delar

Popkollos vision om en jämställd musikscen och ett jämställt samhälle. Det kan handla om att förmedla

hur vår verksamhet bidrar till detta och att sponsring är en av våra finansieringskällor, men också om att

erbjuda utbildningar för att kompetensutveckla den bransch och den värld vi verkar i.



Den sponsring som riksorganisationen får in nationellt fördelas till våra medlemsföreningar i form av ett

verksamhetsbidrag. I vissa fall kan sponsringssamarbetet handla om att bidra med konkreta saker som

våra föreningar har behov av, till exempel utrustning. Du ansvarar för att vårda och utveckla våra

befintliga långsiktiga relationer och hålla dem gynnsamma för alla parter.

Anställningsvillkor
Omfattning: 50%

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Start: 1 april eller enligt överenskommelse

Lön: Fast lön

Arbetstid: Målstyrd. Huvudsakligen kontorstider, visst arbete förlagt på kvällstid och helger kan

förekomma.

Sista ansökningsdag: 7 februari 2022 kl 09:00

Arbetsplats: Riksorganisationen Popkollo, Ringvägen 21A, Stockholm.

Kontaktperson: Verksamhetsansvarig Matilda Köpcke, matilda.kopcke@popkollo.se

Ansvarsområden
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i tjänsten innefattar:

● Ansvara för att dra in intäkter till riksorganisationen genom sponsring, donationer och

försäljning av utbildningar.

● Ansvara för sponsring och samarbeten kopplat till varumärkena Popkollo och Vem Kan Bli

Producent.

● Identifiera behov och möjliga matchningar mellan Popkollo och nya och befintliga

samarbetspartners.

● Ansvara för försäljning och koordinering av externa utbildningar och tjänster.

● Undersöka möjligheterna att utveckla nya format för donation, supporterskap och

stödmedlemskap till Popkollo.

Kvalifikationer
Förutom att dela Popkollos värdegrund (läs om den HÄR) tycker vi det är viktigt att du:

● Är prestigelös, initiativtagande och har en god social förmåga

● Har grundläggande kunskap om musikbranschen

● Kan utforma samarbeten som gynnar båda parter

● Kan arbeta strategiskt och långsiktigt
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● Kan arbeta processorienterat och tillsammans med andra

● Kan arbeta självständigt och strukturerat

● Kan arbeta administrativt bland annat utifrån datorprogram och onlineplattformar

● Kan skapa visst grafiskt material (kopplat till samarbeten; till exempel nyhetsbrev till

sponsorer samt presentationer) utifrån Popkollos grafiska ID

● Kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift

● Kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift

● Kan upprätta avtal och har vana att jobba mot budgetmål

Meriterande
Det är meriterande om du:

● Har erfarenhet från ideell sektor

● Har ett brett nätverk och god förståelse för näringslivet utanför musikbranschen

● Popkollo utgår från ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi gör medvetna val inom

allt från marknadsföring till resursfördelning för att förändra begränsande normer både

inom vår egen verksamhet och i musiklivet i stort. Vi ser gärna att vårt kansli speglar våra

medlemmar, för att ha förståelse för, kunna identifiera sig med och se behov som är

relevanta för vår målgrupp. Om du liksom våra medlemmar har erfarenhet av strukturella

förtryck, i synnerhet, rasism, transfobi och funkofobi tror vi det är en tillgång i tjänsten

och för Popkollo som organisation

ANSÖKAN
Ansökan består av ett antal frågor och ett arbetsprov. Ansökningarna är anonyma. Observera att vi inte

tar emot CV eller personligt brev. Vi genomför sedan intervjuer med ett urval av de sökande. Skicka in din

ansökan senast den 7 februari 2022 kl 09:00.

Ansökan görs HÄR eller via länken på hemsidan.

https://forms.gle/VfVLDQeTtM36WvoF9
https://www.popkollo.se/jobbapapopkollo/

