
 

 

INNSAMLINGSSJEF 
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er en landsdekkende organisasjon som jobber med å ivareta interessene 
for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som 
har mistet sitt hjertesyke barn. 

FFHB er en medlemsorganisasjon og består av 18 fylkeslag delt inn i fem regioner. Hver region har en 
regionrepresentant med overordnet ansvar for fylkeslagene i sin region. Landsstyret er sammensatt av de fem 
regionrepresentantene i tillegg til leder og nestleder. 

Administrasjonen utfører vedtak fattet av landsstyret, samt administrerer den daglige driften av 
hovedorganisasjonen. Det er i dag ni ansatte i administrasjonen. 

 
Til våre lokaler i Oslo sentrum søker vi etter en ny innsamlingssjef.  
Du får en nøkkelrolle i administrasjonen med totalansvar for organisasjonens inntektsarbeid og 
resultatleveranse. Du er ansvarlig for alle inntektsbringende aktiviteter, blant annet DM-kampanjer, 
fastgivertjeneste, sporadiske gaver, kalendersalg, innsamlinger på Facebook, kontingentinntekter og 
gaver fra bedriftsmarkedet. Du vil ha et nært samarbeid med vår informasjonssjef på utvikling av 
digitale aktiviteter. 
 
Videre har rollen din følgende ansvarsområder og oppgaver: 
 

• Administrere organisasjonens CRM system, budsjett- og resultatansvar, 
kampanjeutsendelser, skreddersydde oppfølgingsløp mot givere/medlemmer og 
ajourhold av database 

• Ansvarlig for kvalitet i leveransen fra tredjepartsleverandører knyttet til innsamling og 
markedsføring 

• Kontinuerlig responsanalytisk arbeid med inntektskilder og trendutviklinger  
• Videreføre og utvikle organisasjonenes inntektsbringende markedsaktiviteter 
• Bidra til å utarbeide og følge opp digitale og trykte kommunikasjonsaktiviteter 

 
I tillegg vil du ha en sentral rolle i flere tverrfaglige prosesser i administrasjonen og mellom 
organisasjonens administrasjon og landsstyre, blant annet utvikling av overordnet strategi, 
handlingsplan og fokusområder.  
 
Som innsamlingssjef i FFHB blir du en del av et veldig godt sosialt miljø. Vi tilbyr deg også høy grad av 
fleksibilitet og selvstendighet i arbeidshverdagen. I tillegg kan du regne med:  
 

• Et sterkt faglig arbeidsmiljø i en profesjonell administrasjon 
• Tilgang til et bredt og profesjonelt bransjenettverk  
• Læring og kompetanseheving via kurs, konferanser og seminarer 
• Attraktiv ferie- og avspaseringsordning 
• God pensjonsordning 
• Lønn etter avtale 

 



Vi ser etter deg som er resultatorientert. Du har solid forretningsforståelse, i kombinasjon med en 
høy gjennomføringsevne. Du liker å jobbe systematisk og analytisk. I tillegg ser vi for oss at du har 
følgende egenskaper og kvalifikasjoner: 
 

• Minimum Bachelorgrad innen markedsføring, ledelse eller økonomi 
• Minst tre års erfaring fra tilsvarende stilling 
• Erfaring, forståelse og kompetanse med bruk av CRM-systemer, fortrinnsvis på 

superbrukernivå  
• Kompetanse på avansert bruk av Excel som arbeidsverktøy 
• Relevant kompetanse og erfaring med bruk av digitale plattformer og SoMe 
• Sterke kommunikasjons -og relasjonsskapende evner   

 
Snarlig tiltredelse ønskes. 
 
Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte generalsekretær Helene Thon på telefon 958 
45459 eller e-post helene@ffhb.no. 
 
Søknad og CV sendes til helene@ffhb.no innen utgangen av 12.oktober 2020. 
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