
World Animal Protection Sverige  

Medarbetare till Supporter 
Service - visstidsanställning 

 

Om oss 
World Animal Protection är en av världens största djurskyddsorganisation med kontor i 
15 länder över hela världen. Vår vision är en värld där djurplågeriet har upphört. Vårt 
svenska kontor startade 2009 och ligger på Kungsholmen i gamla myntverkets anrika 
lokaler. Hos oss kommer du att vara viktig del i ett engagerat gäng på 13 personer.   
 

Om dig 
Vi söker dig som kan bistå oss under implementeringen av vårt nya datasystem. Under 
implementeringsfasen har vi behov av en medarbetare som kan gå in och ta över vissa 
arbetsuppgifter från de fast anställda på Supporter Service.  
 
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med att registrera uppgifter i databaser och som 
gärna har erfarenhet av att administrera autogirouppdrag. Arbetet kräver datorvana och 
vana att arbeta i Excel. 
 
Den vi söker är mycket noggrann. Den vi söker trivs också med att arbeta med flera olika 
processer som rör administration av olika former av uppgifter, i vårt fall i allt väsentligt 
relaterat till gåvogivande.  
 
I ditt arbete kommer du att arbeta nära kollegor på Supporter Service och ansvarig för 
CRM.  

 

Din profil 
Du bör ha: 



• Erfarenhet av att registrera uppgifter i databaser samt hantera datafiler (import 
och export).  

• Erfarenhet av att administrera autogirouppdrag ses som en viktig merit.  
• Viss erfarenhet av att hantera telefon och mail.  

 

 

Dina arbetsuppgifter 
Hos oss kommer du främst att: 

• Hantera/importera datafiler från olika plattformar.   

• Hantera/importera datafiler från vår bank 

• Hantera/importera autogirofiler 

• Registrera uppgifter från vår hemsida.  

• Manuell hantering av autogirouppdrag.  

• Skicka ut välkomstbrev och SMS.  

• Skicka ut brev som rör ändring av autogirobelopp och avslut.  

• Svara på mail och telefonsamtal.  
 

 

Övrigt 
Lön, ersättning och förmåner 
Arbetsplatsen är organiserad på sådant sätt att visst arbete på distans är möjligt. Alla 
anställda erhåller årligt friskvårdsbidrag och rätt till friskvårdstimme varje vecka. 
Personalfrågor är viktiga för oss och vår ambition är att alla som arbetar för World Animal 
Protection Sverige också ska få ett bättre liv. Du bör givetvis även sympatisera med vårt 
arbete att förändra för djur som far illa världen över.  
 
Tjänsten är en visstidsanställning från den 24 augusti till den 30 oktober, med eventuell 
förlängning. Tjänstgöringsgraden är heltid.  

Arbetsplats 
Hantverkargatan 5 S 
112 21 STOCKHOLM  
 
OM OSS  
World Animal Protection är en ideell organisation, som leds av en styrelse. Vi ingår i ett 
globalt nätverk och samarbetar med andra World Animal Protection-organisationer runt 
om i världen. Arbetet i Sverige leds av en generalsekreterare och det finns 13 anställda 



på kontoret.  
 
 

Kontaktinformation 
• Kontaktpersoner 

Roger Pettersson, Generalsekreterare 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se 
0702172133 eller 086177971 

Företagets adress 
Besöksadress Hantverkargatan 5 S 
112 21 Stockholm 

Postadress 
Postadress saknas BOX 22536 
104 22 STOCKHOLM 
Sverige 

Telefonnummer 
086177970 

E-post 
info@worldanimalprotection.se 

 

Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering 
varför du bör skicka in din ansökan så snart 
som möjligt, dock senast den 6 augusti. 
Om ansökan 

Ansökningssätt 

ANSÖKNINGSREFERENS 

Ange ”Medarbetare Supporter Service” i ämnesraden. 

E-POST 

rogerpettersson@worldanimalprotection.se 
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