
Värvare sökes till Amnesty International 

 

Vill du ha ett viktigt och socialt jobb som gör skillnad - på riktigt? Amnesty International 
är världens största oberoende människorättsorganisation. Vi söker engagerade 
medlemsvärvare/fältvärvare!  

Tycker du det är viktigt med yttrandefrihet? Rättigheter för kvinnor, HBTQI och urfolk?  Att 
företag sköter sig? Som medlemsvärvare pratar du med människor för att informera om 
orättvisor runt om i världen, och inspirera dem att aktivt ta ställning för människors lika värde 
genom att bli medlemmar i organisationen. Är detta något du vill göra? Ja, då  är det dig vi söker.  

OM JOBBET 
Våra Face to Face-team har som främsta arbetsuppgift att värva nya medlemmar och givare på 
gator och torg. Som medlemsvärvare har du en viktig roll i Amnestys arbete för mänskliga 
rättigheter. Du jobbar i ett sammansvetsat team som arbetar målinriktat - tillsammans bidrar ni till 
att uppnå avdelningens fundraisingmål för att åstadkomma förändring. Du deltar även på 
veckovisa utbildningar och workshops förlagda på Amnestys kontor.  

Merparten av din arbetstid är förlagd utomhus runt om i Skåne på dagtid måndag-fredag . Vi har 
Malmö som bas men åker ut en hel del till andra städer i Skåne och värvar medlemmar. Vill du 
veta vilka förändringar våra värvare bidrar till? 
https://www.amnesty.se/aktuellt/hojdpunkter-manskliga-rattigheter-2018/ 
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VI ERBJUDER 
Ett socialt jobb där du gör en viktig insats tillsammans med ett härligt gäng och där du får 
coachning och stöd av kollegor och arbetsledare. Utbildning i mänskliga rättigheter och 
värvningsteknik. Du får värdefulla kunskaper om mänskliga rättigheter och ideell verksamhet. 

Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med fast månadslön (ej provision). Arbetstiden är 31.5 
h/vecka, dagtid måndag-fredag. Lönen är 17 700 kr/månad, efter 2 månader sker en 
löneförhöjning.  

OM DIG 
För att kunna arbeta som värvare på Amnesty måste du kunna uttrycka dig väl i tal på svenska 
och du måste vara minst 18 år. I övrigt lägger vi störst vikt vid vem du är som person, och tror 
därför att du som söker; 

● Är social och gillar att prata och diskutera med människor. 
● Är målmedveten och motiveras av att nå resultat - du har en stark vilja att lyckas. 
● Har förmågan att engagera andra och förmedla ett budskap. 
● Har ett intresse för mänskliga rättigheter och delar Amnesty Internationals värderingar 

om alla människors lika värde.  

ANSÖK:  
Sök nu. Tillträde omgående. Projektet varar fram till mitten av augusti. Anställningen inleds med 
ett två-månaders kontrakt. Därefter sker anställningen via tre-månadskontrakt. Sök genom att 
skicka in personligt brev samt CV.  

För frågor kring tjänsten, kontakta Mikael Ledenstedt via epost mikael.ledenstedt@amnesty.se. 

Fackligt ombud för Unionen är Maja Åberg som nås på telefon 08-729 02 42 och för SACO 
Sanna Blomgren på telefon 0709-87 04 63. 

OM AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International är en global organisation som arbetar för alla människors lika värde. 
Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad 
som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot 
mänskliga rättigheter sker. Vårt arbete grundar sig på folkrätten, mänskliga rättigheter och 
gedigen sakkunskap. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som 
uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och 
regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där 
mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi 
låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende 
i våra utredningar och åsikter.  Läs mer på: www.amnesty.se. 
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