
 

 

 

CMI Helsinki: Eteläranta 12, 00130 Helsinki e-mail cmi.helsinki@cmi.fi 

CMI Brussels: Rue Belliard 205, Box 3, 1040 Brussels e-mail cmi.brussels@cmi.fi 

web www.cmi.fi  

Etsimme viestinnän ja varainhankinnan osaajaa tiimiimme! 

CMI (Crisis Management Initiative) on yksi maailman johtavista konfliktinratkaisujärjestöistä. 
Työskentelemme kestävän rauhan puolesta ympäri maailmaa rauhanvälityksen, dialogin sekä 
konfliktinehkäisyn ja –ratkaisun keinoin. Järjestöllä on toimistot Helsingissä ja Brysselissä sekä 
toimintaa useissa kohteissa maailmalla. 

Etsimme energistä ja proaktiivista viestinnän ja varainhankinnan osaajaa viestintä- ja 
varainhankintatiimiimme. Tärkeimpänä tehtävänäsi on kehittää ja toteuttaa CMI:n yksityistä 
varainhankintaa sekä toimia erilaisissa viestinnän tehtävissä erityisesti asiantuntijaviestintään 
liittyen. Olet itsenäinen ja osaava ammattilainen, joka viihtyy vaihtelevissa tilanteissa ja nauttii 
erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.  

Työtehtäviisi kuuluu mm:  

• Kehittää ja toteuttaa yksityistä varainhankintaa ja sen tuotteita CMI:ssä 

• Kehittää, ideoida ja tehdä sidosryhmäviestintää yhdessä muun tiimin kanssa 

• Olla mukana tiimin viestinnän kehittämisessä ja toteuttamisessa, erityisesti 
asiantuntijaviestinnässä 

• Toimia CMI:n lahjoittajaverkostojen ja yrityskumppanuuksien yhteyshenkilönä sekä 
strategisesti kehittää verkostoja 

• Järjestää ja koordinoida kampanjoita ja erilaisia tapahtumia  

• Luoda ja kehittää aktiivisesti varainhankintaan ja viestintään liittyviä verkostoja Suomessa 
ja ulkomailla 

• Osallistua tarpeen mukaan kaikkiin muihin tiimin viestintä- ja varainhankintatehtäviin 

Hakijalta toivomme: 

• Erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 

• Omia varainhankinnan verkostoja ja kokemusta yksityisen varainhankinnan tuotteiden 
kehittämisestä sekä vahvoja viestintätaitoja ja sosiaalisen median osaamista, 
markkinointiviestinnän kokemus tai kokemus viestinnästä asiantuntijaorganisaatiossa 
katsotaan eduksi 

• Ammattimaista, innovatiivista työotetta ja rohkeutta viedä eteenpäin uusia ideoita 

• Erinomaisia tiimityöskentelytaitoja, organisointi- ja priorisointitaitoja 

• Joustavaa asennetta muuttuvassa toimintaympäristössä toimimiseen ja paineensietokykyä 

• Akateemista loppututkintoa ja vähintään viiden vuoden kokemusta vastaavista 
varainhankintaan, viestintään ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä 

• Erinomaista suullista ja kirjallista englannin- ja suomenkielentaitoa, ruotsin kielen taito 
katsotaan eduksi 

• Kiinnostusta kansainväliseen konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitysalaan 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä mielenkiintoisissa viestinnän ja varainhankinnan 
tehtävissä ainutlaatuisessa organisaatiossa! Työskentelet CMI:n toimistolla Helsingissä. Työ on 
vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, lähetä napakka hakemus ja CV sähköpostitse palkkatoiveineen 
osoitteeseen applications(at)cmi.fi viimeistään keskiviikkona 31.7.2019. Lisätietoja tehtävästä voit 
kysyä sähköpostitse applications(at)cmi.fi (ajalla 1.-5.7.2019 tai 29.-31.7.2019). 


