Stockholms Handelskammare är den regionala näringslivsorganisationen vars
uppdrag är att stärka företagsklimatet i huvudstadsregionen. Verksamheten vilar på
tre ben; påverkan & opinion, affärer & nätverk samt tredjepartsrollen.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är en ledande internationell
tvistlösningsorganisation. Skiljeförfarande och medling är alternativ till
domstolsförfarandet och används för att lösa tvister inom både det svenska och det
internationella näringslivet. Läs mer om SCC och vår verksamhet här.

HEAD OF SALES & MARKETING
Vi söker en senior medarbetare till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)
för att stärka vårt arbete inom sälj och marknadsföring.
SCC är ett av världens ledande skiljedomsinstitut på en starkt konkurrensutsatt marknad för
tjänster inom internationell tvistlösning. Tjänsten som Head of Sales & Marketing är en ny
tjänst för att ytterligare stärka SCC:s globala konkurrenskraft och svenskt skiljeförfarandes
attraktionskraft för det globala näringslivet.
Uppdraget innebär att





Öka SCCs internationella närvaro genom konferenser och seminarier.
Öka utväxlingen på genomförda aktiviteter genom uppföljning och nätverkande.
Sätta tydliga och mätbara mål för eventverksamheten.
Utveckla utbudet av seminarier och konferenser med specifikt fokus på utvalda
marknader och branscher.




Bidra till SCCs strategi kring kommunikation och marknadsföring.
Initiera och från SCCs sida leda samarbete inom branschen i Sverige och
internationellt för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom internationellt
skiljeförfarande.




Stärka SCCs relation med det globala näringslivet.
Verka för att öka kunskapen om svenskt skiljeförfarande och Sveriges roll i världen
för internationella tvister hos företrädare för det publika Sverige.
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Dig vi söker








Driven person med gedigen erfarenhet av sälj och affärsutveckling i en internationell
kontext.
Dokumenterat framgångsrik projektledare.
Lösningsorienterad lagspelare.
Kan bygga partnerskap och leda samarbeten.
Inspireras av mätbara resultat och har förmågan att staka ut vägen.
Hög energi.
Du får gärna vara en affärsdriven jurist eller ha erfarenhet från en juridisk miljö.

Det här är en ny roll som tillsammans med SCCs kommunikatör/projektledare och webmaster
ska ytterligare stärka och lyfta SCCs synlighet och konkurrenskraft. Närmaste chef är SCCs
generalsekreterare.
Våra arbetsspråk är engelska och svenska.

Ansökan och kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar vi med JS Legal Talent.
Välkommen med din ansökan senast 30 November till jackie@legaltalent.se
Vid frågor kontakta Jacqueline Sheehan på JS Legal Talent 070-510 6903.

Tillträde så snart som möjligt.
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