Green Building Council Finland kokoaa ja jalostaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen suomalaista osaamista.
GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja
kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi
sekä kansainvälinen yhteistyö World Green Building Council -verkoston kanssa. Verkostoomme kuuluu yli 110
jäsenorganisaatiotamme, heidän sadat asiantuntijansa sekä yhteistyökumppanimme.
Haemme määräaikaiseen, noin vuoden pituiseen työsuhteeseen

Viestintä- ja jäsenkoordinaattoria
Työssäsi olet aitiopaikalla edistämässä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kiinteistö ja rakennusalalla.
Keskeinen osa työtäsi on viestintämme kokonaisvaltainen koordinointi ja kehittäminen. Tehtävääsi liittyy keskeisesti
kotisivut, some-kanavat, uutiskirjeet ja tiedotteet. Viestit rennon sujuvasti ja saat vastaanottajat kiinnostumaan
ajankohtaisista asioista.
Jäsenyyksiimme liittyen koordinoit yhteydenpitoa nykyisen jäsentemme kanssa sen varmistamiseksi, että puolin ja toisin
jäsentemme kanssa hyödynnämme yhteistyön kaikki mahdollisuudet. Käytät osaamistasi myös uusien jäsenten
kutsumiseksi GBC:n yhteistyöverkostoon. Viestit jäsenten uusimmista saavutuksista.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä osaamista jokapäiväisen viestinnän toteuttamiseksi että
näkemystä laadukkaan järjestöviestinnän määrätietoisesta kehittämisestä. Toivomme innostunutta ja avointa
suhtautumista. Tulevaisuuteen katsova kehitysmyönteinen ajattelu on tarpeen, kuten myös jäsentemme toiveiden
ymmärtäminen ja niihin vastaaminen.
Lisäksi arvostamme esimerkiksi
- soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta
- soveltuvia tietoteknisiä valmiuksia (esim. Photoshop, InDesign, Office 365, Wordpress)
- aktiivista ja oivaltavaa otetta eri viestintäkanavien hyödyntämiseen
- kiinteistö ja -rakennusalan yleistä tuntemusta sekä kiinnostusta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden
kysymyksistä
- oma-aloitteisuutta ja kokemusta projektitoiminnasta
Sinun ei edellytetä hallitsevan kaikkea edellä kuvattu, mutta sitäkin enemmän peräänkuulutamme halua kehittyä näiden
kivenkovaksi asiantuntijaksi.
Toivomme Sinun aloittavan tehtävässä elo-syyskuussa 2018. Työsuhde jatkuu kesään 2019. Olemme joustavia sopimaan
käytännön asioista.
Tarjoamme erinomaisen näköalapaikan rakennetun ympäristön kehittämiseen sekä sen kestävän kehityksen kysymysten
ratkaisuihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Pääset nostamaan viestintäämme uudelle tasolle ja varmasti oppimaan
paljon järjestöviestinnästä. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä viestinnällisestikin osaavien asiantuntijoidemme ja
sidosryhmiemme kanssa. Työkäytännöiltään joustava työyhteisömme työskentelee hyvien kulkuyhteyksien äärellä
Helsingin Kampissa.
Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mikko Nousiainen (puh. 040 525 8440 tai sähköposti; jätä tarvittaessa
soittopyyntö vastaajaan). Green Building Council Finlandin toimintaan voit tutustua kotisivuillamme http://figbc.fi sekä
esimerkiksi Twitterissä: @FiGBC_ . World Green Building Council -verkoston kotisivut ovat osoitteessa www.worldgbc.org.
Hae tehtävää 26.7.2018 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, palkkatoiveesi ja ansioluettelosi osoitteeseen
mikko.nousiainen(at)figbc.fi.
Koska toivomme Sinun voivan aloittaa tehtävässäsi jo syksyn alussa, ja koska tiedostamme kesälomakauden haasteen
rekrytoinnille, pidätämme oikeuden rekrytointipäätöksen tekoon jo ennen määräajan sulkeutumista. Älä aikaile turhia,
kysy lisää ja hae!
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