
	

Retoy söker en driven och lekfull affärsstrateg! 

Tror du på lekens oändliga möjligheter? Brinner du för att sprida koncept som gör konkret 
skillnad för både barn och miljö? Vill du vara del av en innovativ verksamhet med 
framtiden för sig? Då vill Retoy leka med dig!  

Retoy är ett socialt företag som består av både en insamlingsstiftelse och ett aktiebolag. 
Genom Retoys aktiviteter får barn uppleva hur kul det är att vara miljövänlig och lära sig 
mer om sina rättigheter genom att byta leksaker med varandra. Sedan 2011 har över 500 
000 barn lekt hos oss runtom i Sverige. Nu går vi in i ett nytt, spännande kapitel där vi 
öppnar upp för fler aktörer, så som förskolor, bibliotek, föreningar och andra 
barnverksamheter, att vara med och anordna våra roliga leksaksbytaraktiviteter. Inte bara i 
Sverige – utan i hela världen. I takt med att fler barn byter leksaker med oss behöver vi 
förstärka vårt Retoy-team med en ny stjärna som ansvarar för våra samarbeten och 
affärsutveckling! 

Om tjänsten: 
För att utveckla Retoys verksamhet där förskolor, föreningar, m.fl. kan ordna egna 
leksaksbyten med Retoy-kitet söker vi en driven, kreativ och resultatinriktad katalysator med 
ansvar för att utveckla och sprida konceptet. Du kommer att ha en avgörande roll i att 
skapa fortsättningen på vår framgångssaga! 

Tillsammans med Retoys verksamhetschef kommer du att vara med och bygga upp ett 
digitalt system som blir navet för alla som använder Retoys pedagogiska material. Fokuset 
för den kommande perioden ligger på att skala upp och hitta samarbeten som gör att 
ännu fler barn får leka och lära om sina rättigheter, hållbar konsumtion och globala 
samband. Vi arbetar även för att utveckla vår HjärtaGe-verksamhet och skapa möten 
mellan barn som vuxit upp i Sverige och barn som behövt fly hit med sina familjer. 

Dina ansvarsområden kommer främst vara: 
- Säljansvar och affärsutveckling av Retoys verksamhet kring Retoy-kiten.  
- Insamling till Retoys stiftelse Lek för hållbarhet, för att fortsätta skapa och utveckla 

Retoys pedagogiska aktiviteter och material. 
- Utveckling av nya samarbeten med nyckelaktörer för vår verksamhet, samt att driva 

nuvarande samarbeten med kommuner, företag och organisationer. 
 

  



	

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och handlingskraftig! Du inspireras av 
och är nyfiken på hur digitala lösningar kan uppmuntra till handling och stärka/samverka 
med fysiska mötesplatser.  

Du kommer att trivas i den här rollen om du gillar att skapa struktur, är van att hantera 
siffror och ekonomi, är entreprenöriell, engagerad, resultatinriktad, pålitlig, lekfull och har 
ett genuint engagemang i att vara med och forma en hållbar utveckling. Du bör även gilla 
att arbeta i ett högt tempo och i en nyskapande verksamhet där du är med och skapar 
förutsättningarna, snarare än anpassar dig efter dem. Tidigare erfarenhet av att starta upp 
och driva företag och tänka kreativt för att hitta hållbara affärsmodeller samt skala upp ett 
företags verksamhet, är särskilt meriterande.  
 
Vi ser gärna att du: 

- Har eftergymnasial utbildning i ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet 
relevant för tjänsten 

- Har erfarenhet av att arbeta med liknande ansvarsområden i bolags- och/eller 
stiftelseform 

- Har erfarenhet av att skriva avtal, offerter och kontrakt 
- Behärskar svenska och engelska i tal och skrift 
- Har erfarenhet att arbeta tvärsektoriellt, och är bekväm i att arbeta i nära kontakt 

med både näringslivet, offentlig- och ideell sektor 

Vi erbjuder: 

Y En utvecklingsdriven arbetsmiljö med inspirerande och lekfullt arbete. 
Y Givande och engagerade samarbetspartners och kommuner runtom i landet. 
Y Möjlighet att vara med och forma en växande och nyskapande verksamhet. 
Y Konkret möjlighet att göra skillnad, genom att bidra till en mer hållbar värld. 
Y Möjlighet att vara med och utveckla ett av Sveriges ledande sociala företag. 

 

Ansökan: 
Tjänsten är en projektanställning på deltid med möjlighet till heltid och förlängning. 
Tillträde så snart som möjligt, helst under maj 2017. Din bas kommer att vara fördelad 
mellan Malmö och Stockholm, då Retoys huvudkontor ligger i Malmö, men möjlighet finns 
att arbeta från kontorsplats på Norrsken House i Stockholm. Arbetstiden är flexibel och vi 
kan komma överens om det upplägg som fungerar bäst för både dina och våra behov.  
 
Din ansökan bör vara oss tillhanda senast 24:e april, men vi behandlar ansökningar och 
kallar till intervju löpande. Maila personligt ansökningsbrev och CV till: 
medlekare@retoy.se 
 


