KREM er en sosial entreprenør og en Brobyggerorganisasjon. Vi arbeider med
samfunnsinnovasjon med mål om et mer kreativt og mangfoldig arbeidsliv. KREM arbeider
med metodeutvikling i partnerskap med det offentlige og andre organisasjoner for å skape en
mer målorientert og effektiv tilnærming ved å kombinere forretningsmessige prinsipper med
et aktivt samfunnsansvar. Sammen skaper vi sosial verdi ved å finne fram til nye måter å møte
samfunnsutfordringer på. www.krem-norge.no
Er du en innovatør?
KREM er på jakt etter både direktør, prosjektledere og likeverdige partnere i vårt
innovasjonsteam.
Hva gjør vi?
KREM er prosjektorganisert og nettverksdrevet. Vi samarbeider med både
sosialentreprenører, offentlige etater, private næringsdrivende og ulike
forskningsinstitusjoner. Innovasjonsarbeidet finansieres av ulike aktører, hvorav sentrale
myndigheter, fylkeskommuner, lokale NAV kontorer og kommuner er de viktigste.
KREM tilbyr fagutvikling gjennom bruker- og behovsdrevet innovasjon og samarbeid på
tvers av sektorer. Organisasjonen fungerer som en inspirator, katalysator og mentor i utvikling
av lokale metoder og modeller. Organisasjonen består av høyt utdannende mennesker som har
det til felles at vi alle har vært gjennom store endringsprosesser våre egne liv. Vi vet at de
beste løsningene skapes på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene; frivillighet,
næringsliv og offentlige etater. Vi drives av et felles ønske om å løse samfunnsutfordringer på
nye og alternative måter. Nå leter vi etter andre som drives av det samme.
Hvem er du?
Du er engasjert, ansvarlig, selvstendig, kreativ og løsningsorientert. Videre er du visjonær,
modig og tålmodig, og vet at Roma ikke ble bygget på én dag. Du er kunnskapsrik og evner å
omsette både verdier og teorier til handling. Du har gode kommunikasjons- og
formidlingsevner, tekniske ferdigheter og forretningssans. Du leter, som oss, etter skatten i
enden av regnbuen og kan minne om Askeladden som stadig finner ressurser, talenter og
muligheter i det andre ser problemer, utforinger og skrot. Sist men ikke minst liker du best å
stille åpne spørsmål, lytte og oversette det du hører til effektive, nye systemer og strukturer.
Kanskje har du også en bachelor- eller mastergrad innenfor en fagretning som kan komme
KREM sine mål til gode.?
Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr et kreativt og engasjerende partnerskap, med stor fleksibilitet både når det gjelder
arbeidstid og -sted. Utfordrende og lærerike prosesser i et relativt prematurt og uoversiktlig
felt. Du vil være med på å utvikle din egen stillingsbeskrivelse basert på ønsker, kompetanse,
mål og interesser.
Lønn fastsettes på bakgrunn av utdanning, nettverk og erfaring. Vi kan også tilby
bonusordning.
Send oss søknad på foto, film og/eller tekst. Vi er glade i overraskelser!
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