
Marine Stewardship Council 
Jobbtitel: Fisheries Outreach Manager, Östersjöregionen och Skandinavien 
Plats: Stockholm (Sverige); Danmark kommer också att övervägas 
Arbetstider: 9:00 till 18:00 
 
 
Är du bra på att samarbeta? Kan du representera ett program och engagera andra för att 
stödja det? Vi letar efter en Fisheries Outreach Manager som kan leda arbetet att leverera 
MSC: s övergripande mål och mål i Skandinavien och Östersjöregionen.  
Du kommer att ansvara för att marknadsföra MSC-varumärket och öka stödet för 
programmet hos alla intressegrupper, främst med fokus på våra fiskeriklienter som är 
engagerade i MSC-programmet. 
 
Du ger även stöd till fiskeklienter inför varje steg i MSC: s bedömning av fiskeriprocessen och 
efter certifiering. 
I samordning med MSC: s kommunikations- och marknadsföringsteam kommer du att stödja 
utvecklingen av marknadsförings- och utbildningsmaterial för fiske och webbsidor som är 
dedikerade till fiskeri, samt att koppla samman utbud och efterfrågan i leveranskedjor. 
 
 
Vem är du?  
Vi vill att du har : 

• Akademisk utbildning eller motsvarande inom fiskerivetenskap eller 
fiskeriförvaltning; 

• God erfarenhet av att arbeta inom fiskeriförvaltning, leveranskedja, forskning och 
opinionsbildning  

• God kunskap om frågor som rör fiske och resurshållbarhet, särskilt när det gäller 
vildfångat fiske och / eller skaldjursindustrin 

• God kunskap om MSC-standarderna och ett eget nätverk inom leverantörskedjor för 
fisk och skaldjur är en fördel 

 
Vad är MSC? 
MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart  fiske. 

Vår vision är ett hav som myllrar av liv. Havet ska också kunna förse oss människor med mat, 
både idag och för all framtid. Genom vårt internationellt erkända certifierings- och 
miljömärkningsprogram erkänns och förvaltas välskött hållbart fiske på marknaden genom 
ledning av våra partners. Andra fisken stimuleras att förbättra deras produkter för att möta 
den växande efterfrågan på certifierat hållbart och spårbart skaldjurval. Över 400 fisken runt 
om i världen, som representerar 16% av den årliga globala marina fångsten, deltar nu i MSC-
programmet och över 1200 dokumenterade förbättringar av hur våra hav fiskas har 
registrerats.  
MSC-certifierade och märkta skaldjursprodukter finns nu tillgängliga i över 100 länder. 
 
Ansökningsprocess  

Vänligen maila följande information (på engelska) till Recruitment@msc.org 

 

mailto:Recruitment@msc.org


•CV och Ett personligt brev som beskriver hur dina kunskaper, erfarenheter och egenskaper 

direkt hanterar de ansvarsområden och krav som anges i arbetsspecifikationen och 

innehåller information om dina löneförväntningar; och 

Se till att de skickas som Word- eller PDF-dokument med titlarna "ditt namn och cv" och "ditt 

namn och personligt brev".  

Skriv i ämnesraden: Fisheries Outreach Manager, Skandinavien och Östersjöregionen 

 

Ansökningsdatum senast: 16 februari 2020 kl. 18.00 (CET) 

 

 


