Ny CEO MAF Sweden
1. Beskrivning av organsiationen
MAF (Mission Aviation Fellowship) bildades 1945 och är idag världens ledande organisation inom
flyghjälp. Vi har huvudkontor i England, Australien och USA och en flotta på drygt 135 plan som
flyger i fler än 35 utvecklingsländer. Det övergripande syftet med verksamheten är att med hjälp av
lätta flygplan nå människor på isolerade platser med medicin, sjukvård, mat, vatten och annan
katastrofhjälp. Hela vår verksamhet finansieras med gåvor.
Den svenska organisationen för flyghjälp, MAF Sweden, är en medlemsorganisation som har en
handfull personer som bland annat arbetar med att samla in pengar till vår verksamhet och att
rekrytera piloter, flygplanstekniker, chefer/ledare och andra som behövs. Vi är en registrerad
biståndsorganisation med ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

2. Kravprofil
Uppdraget som CEO är att ansvara för den operativa ledningen av den ideella föreningens
operativa delar i Sverige samt för missionärer verksamma i insatsländer och utsända från Sverige.
Nedan kravprofil gäller för uppdragsformulering och genomförande av CEO-rekrytering i MAF
Sweden.
3.1 Rollbeskrivning
Vi söker en CEO som aktivt och inspirerande ska leda MAF Sweden in i framtiden.
Som CEO ansvarar du för en verksamhet som befinner sig i en expansiv fas med ett fåtal
anställda och konsultuppdragstagare. Utöver högt uppsatta insamlingsmål förväntas du svara upp
mot MAF Swedens internt uppsatta mål: att öka givarbasen och insamlingen, att öka antalet
förebedjare och öka antalet utsända missionärer till insatsländer i samverkan med MAF
International
Du utövar ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap med kristen värderingsgrund. Detta
genomsyrar hela den interna organisationen. Som CEO förväntas att du deltar aktivt i MAF
Internationals verksamhet och samarbetar med övriga länders medlemsorgan I själva
verksamhetsutvecklingsarbetet ingår att utifrån avtalet med MAF International ta till vara andras
erfarenheter, tänka nytt och anpassa till den Svenska kontexten. Vidare behöver MAF Sweden
utvecklas i takt med digitaliseringens ökande möjligheter för att effektivisera och optimera vår
verksamhet såväl mot gåvogivare som medlemmar, här har CEO en nyckelroll.
3.2 Erfarenhet
- Relevant högskoleutbildning eller liknande erfarenhet.
- Erfarenhet från ledande befattning.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

-

Andra meriterande erfarenheter kan vara:
Goda kunskaper i ekonomi, insamling och mission.
IT-kunskap
Erfarenhet av insamlingsorganisation och utveckling
Meriterande med erfarenhet och kunskap om kommunikation och internationell samverkan.
Erfarenhet av att arbetsleda samt lösa konflikter och problem

3.3 Personliga egenskaper och förmågor
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

- Tydlig visionär som är målinriktad och resultatorienterad med förmåga att skapa framgångsrika
team av personer med olika roller.

- God kommunikativ förmåga och bra på att skapa goda relationer samverka med såväl interna
-

och externa parter.
Entusiasmerande med förmåga att skapa och sprida engagemang, arbetsglädje och en god
företagskultur med avstamp i en väldeﬁnierad värdegrund.
Förmåga att kombinera aﬀärsmässighet och samhällsnytta med kundperspektivet i fokus.
Hög arbetskapacitet med lyhördhet för andra människors förmågor.
Förmåga att tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden.
Utvecklingsorienterad med fokus på innovation och eﬀektivitet.
Förmåga att prioritera och delegera men också mod att fatta beslut.

Tjänsten kan antingen vara på 100% eller 50% beroende på vilka andra tjänster den kompletteras
med.
Idag ﬁnns kontoret i Örebro, men placeringsort kan vara ﬂexibel.
Sista ansökningsdatum är den 31 Oktober 2022
Frågor besvaras av Lars Anderås 0760030020 lars@anderas.com
Ansökan skickas till:
MAF
Ubblixbo 217
81595 Månkarbo
Eller:
lars@anderas.com

