
STRATEGIC CHANGE MANAGER 

OM INKLUDERA 

Inkludera jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med 
entreprenörerna bakom dessa bygger vi finansiellt hållbara och skalbara organisationer. Vårt mål är att sociala 
innovationer ska bli nationella lösningar, och det sker i huvudsak genom samarbeten med offentlig sektor.  

Inkludera når ut till barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, till 
ungdomar i segregerade områden och kvinnor som lever i hederskultur. Vi arbetar med barn som har 
funktionsvariation, med hemlösa vuxna och med personer som precis börjar kalla Sverige sitt hem. Våra 
verksamheter arbetar årligen med 30 000 individer i hela landet.  

ÖVERGRIPANDE ROLLBESKRIVNING 

I rollen som Strategic Change Manager ansvarar du för att tillsammans med våra sociala entreprenörer bygga 
starka organisationer. Vi driver ett strategiskt utvecklingsarbete, samtidigt som vi jobbar mycket nära våra 
organisationer med att förverkliga mål och vision.  

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: 
• Strategi: Att formulera verksamhetens vision, mål och metod
• Affärsutveckling: Att utforma och paketera verksamhetens produkter/tjänster
• Kapacitetsutveckling: Att skapa hållbara organisationsstrukturer, bygga strukturkapital och stärka

kritiska funktioner i verksamheten, till exempel ekonomi och HR
• Försäljning: Att efter behov stötta i försäljningsarbetet
• Coachning: Att löpande ge strategisk rådgivning

ARBETSSÄTT  

Inkludera arbetar långsiktigt. Vi har valt att arbeta djupgående med färre entreprenörer snarare än att fördela 
våra insatser över ett större antal verksamheter. I dagsläget arbetar vi med tio entreprenörer. Varje vecka 
tillbringar vi en till två dagar med respektive entreprenör och gemensamma workshops lägger grunden för 
utvecklingsarbetet.  

Inkludera består av ett team om sex personer som samtliga har en bakgrund inom näringslivet. För varje 
entreprenör arbetar ett team om två Strategic Change Managers. Hela teamet arbetar nära varandra för att 
utbyta erfarenheter och hjälpas åt med utmaningar.  

KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som har goda kunskaper och bred erfarenhet från arbete med affärsutveckling och ledarskap och 
som nu vill använda och utveckla dessa i ett nytt sammanhang. Vi vågar lova att du kommer att se att dina 
insatser ger enorm utväxling både för de entreprenörer som Inkludera arbetar med och för det svenska samhället.  

Vi tror att du har en ekonomutbildning och/eller har arbetat som managementkonsult med flera års erfarenhet 
av affärsutveckling inom privat eller offentlig sektor. Du är strategisk, problemlösande, analytisk, strukturerad, 
resultatfokuserad och självgående. Som person är du nyfiken, ödmjuk och förtroendeingivande.  

TILLTRÄDE OCH ANSÖKAN 

Vi erbjuder en heltidstjänst tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tjänsten är förlagd till Stockholm. 
Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att ansöka här senast 15 januari.  

Frågor hänvisas till jobb@inkludera.se. Intervjuer sker vecka 5. 

WWW.INKLUDERA.SE 

mailto:jobb@inkludera.se
https://forms.gle/kvJE8k3pfMEPU2Bf8



