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Bli en del av världens främsta katastroforganisation  
  
Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra 
mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor 
som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.  
Den svenska organisationen har sin bas i ca 700 lokala kretsar, med stöd av 430 
tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, 
skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 
nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-
rörelsen.  

  
Om tjänsten  
Som gruppledare så kommer du tillsammans med våra medarbetare driva Röda Korsets second hand 
butik och mötesplats i Hyltebruk.   
I ditt uppdrag ingår att ansvara för att butiken följer Röda Korsets butikskoncept och riktlinjer men 
också att välkomna och ha en dialog med frivilligarbetare och människor som arbetstränar eller gör sin 
samhällstjänst.  
Du kommer att vara styrelsens direktkontakt och ha en gruppledarroll på plats.   
  
Arbetsuppgifter  

• Ansvara för att butiken följer Röda Korsets butikskoncept och riktlinjer.  

• Beställa material och vara uppdaterad kring aktuella kampanjer och se till att dessa når ut 
       både i butik, skyltfönster och digitalt.   

• Ansvara för butikens kommunikation via sociala medier samt e-mail.  

• Ha ansvar för skyltning i butiken.  

• Välkomna frivilligarbetare.  

• Vara samordnare för personer som arbetstränar eller gör samhällstjänst.  

• Personen ska vara styrelsens direktkontakt och ha en gruppledarroll på plats.  

• Arbeta för att alltid ha en attraktiv och säljande butik.  
• Viss kassatjänst och butiksgöromål vid behov.  

  
Kvalifikationer, vilka egenskaper är viktiga för rollen?  

• Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i butik.   
• Erfarenhet från tidigare arbete inom ideell organisation är ett plus.  
• Viss datorvana är önskvärt.  
• Du har erfarenhet av kommunikation via sociala medier och andra digitala kanaler.   
• Du har en känsla för exponering och butiksplanering.   
• Du har ett genuint intresse för second hand och hållbarhet.  
• Du tycker om att samarbeta med andra och har god kommunikativ förmåga.  
• Körkort.  
• Viss tillgång till bil är önskvärt, men inget krav.  

  
Om tjänsten   
Tjänsten är en 50% tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde till 
tjänsten sker 1 augusti. För mer information om tjänsten kontakta Hylte Rödakorskretsens styrelse 
på socialverksamhet.hylte@redcross.se.  
  
Skicka in din ansökan till socialverksamhet.hylte@redcross.se, urval och intervjuer sker löpande.  


