
Ezenze söker en projektledare 
inom CSR och sponsring
Ezenze är en mindre men väletablerad marknad & sponsringsbyrå med kontor i Helsingborg. Vi arbetar 
med både föreningar och företag, och har sedan 2007 haft bygg- och anläggningskoncernen Peab som 
kund gällande sponsringsfrågor.

Peab kommer under 2019 utöka Ezenze uppdrag inom sponsring till att även omfatta arbete med 
samhälls- och CSR relaterade uppdrag kopplat till sponsorskapet. Vi söker därför en projektledare inom 
CSR som ska ansvara för aktivering och uppföljning av företagets sponsoravtal utifrån ett hållbarhets-
perspektiv. 

OM TJÄNSTEN

Du är spindeln i nätet mellan oss, vår uppdragsgivare och de sponsrade rättigheterna (föreningar, 
organisationer och event). Du ansvarar för att aktiveringar och uppföljningsarbete genomförs. 
Det innebär projektledning, uppföljningar och dokumentering, inlägg på sociala medier, redaktionella 
texter och bildhantering. I tjänsten ingår även att kunna vara behjälplig i andra frågor rörande marknad 
och kommunikation.

Ditt arbete börjar när sponsoravtalen är skrivna och det är dags att aktivera sponsorskapet och lyfta in 
det i ett hållbarhetsperspektiv med ett långsiktigt fokus på affärsnytta.

Tjänsten har utgångspunkt i Helsingborg och är en tillsvidareanställning på heltid. 
Resor i arbetet förekommer regelbundet.

DIN PROFIL

-Det är meriterande att ha arbetat aktivt med CSR 
frågor inom företag, föreningar eller organisationer 
där dessa frågor är en viktig del av organisationen. 

-Relevant högskoleutbildning är ett krav och att du har 
minst tre års arbetslivserfarenhet av liknande frågor.

-Du har god förmåga att uttrycka dig i text och skrift 
samt vana av sociala medier.

-Som person är du strukturerad, öppen och 
kommunikativ.

-Det är viktigt att du delar våra och Peabs kärnvärden; 
jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga, 
eftersom de är grundläggande för det vi gör.

ANSÖKAN

Skicka in din ansökan tillsammans 
med CV och ett personligt brev till: 
ansokan@ezenze.com

Urval sker löpande, sök gärna 
tjänsten så snart som möjligt eller 
senast  15 december 2018

Har du frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Mattias Johansson 
mattias.johansson@ezenze.com

Varmt välkommen 
att söka tjänsten!


