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Om Internationella Handelskammaren (ICC Sweden)
ICC (International Chamber of Commerce) är världens största medlemsorganisation
för näringslivet bestående av över 45 miljoner företag, organisationer och
handelskammare i fler än 100 länder. Det gör ICC till den enda organisationen i
världen som med auktoritet kan tala för det samlade globala näringslivet – the
world business organization.
ICC:s uppdrag är att förbättra företags möjligheter att göra internationella affärer.
Det är medlemmarna som sätter ICC:s agenda och därmed prioriteras frågor
som medlemmarna har omedelbar nytta av. ICC jobbar också för att långsiktigt
påverka utvecklingen mot frihandel och tydlighet i internationella regler som
påverkar handel och investeringar. Som representant för företag av alla storlekar,
inom samtliga sektorer och från hela världen arbetar ICC inom många områden på
samma gång, bland andra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationell handel (digitalisering, e-handel, handels- och investeringspolitik)
Hållbarhet (miljö, energi, cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter och antikorruption)
Trade Finance
Finansiella tjänster och försäkring
Handelsrätt
Immaterialrätt
Konkurrens
Marknadskommunikation
Skatter
Skiljedom

När ICC bildades för 100 år sedan var det med avstamp i att en grupp
entreprenörer såg hur starka handelsrelationer över landsgränser också byggde
fredligare samhällen. Dessa entreprenörer, de s.k. Merchants for Peace hade sett
hur nationalism och protektionism ledde till första världskriget och levde därför
med mottot att “om inte varor korsar gränser, gör soldater det”. Än idag är
ICC:s huvudsakliga uppdrag att arbeta för öppen konkurrens och frihandel som
främjar välmående samhällen. Ett uppdrag och arbete som år 2017 ledde till att
ICC, som den enda näringslivsorganisationen genom tiderna, erhöll permanent
observatörsstatus i FN. En status som ytterligare stärkt ICC:s position och arbete
som en central representant för näringslivet i det globala arbetet med Agenda
2030 och Parisavtalet.
Genom påverkan, opinionsbildning och självreglering, tillsammans med
marknadsledande kommersiell tvistlösning arbetar ICC för att främja internationell
handel och ansvarsfullt företagande. Arbetet utgår primärt från ICC:s kommissioner.
Kommissionerna utgör ICC:s internationella gruppering av medlemsföretags
experter och sakkunniga inom ICC:s olika intresseområden (se förteckning ovan).
Kommissionerna speglas i sin tur nationellt i vad som, i Sverige, benämns som
kommittéer. ICC har idag ett nittiotal självständiga landskontor (däribland ICC
Sverige) och tre påverkanskontor fokuserade på utvecklingen inom FN, WTO och
EU.

icc@novare.se

2

Internationella Handelskammaren (ICC Sweden),
Policyansvarig (biträdande generalsekreterare)

Om ICC Sverige
ICC Sverige är den svenska delen av ICC med drygt 200 företagsmedlemmar av
olika storlekar, verksamma såväl internationellt som nationellt i olika branscher.
ICC Sveriges syfte är att tillvarata det svenska näringslivets intressen i ICCsammanhang, säkerställa att svenska representanter deltar i ICC:s globala arbete
samt att opinionsbilda och driva påverkansarbete nationellt. I det sistnämnda ingår
också att verka för nationell implementering av ICC-utvecklad självreglering och
policy.
De ställningstaganden, regelverk, vägledning, självreglering och policydokument
som utvecklas inom ICC genomgår en omfattande global förankringsprocess
där över 90 landskontor är inblandande i arbetet. Den svenska positionen i olika
policyfrågor utvecklas och förankras inom ICC Sverige i olika policykommittéer. I
kommittéerna deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av
ledande experter och sakkunniga på respektive område (se förteckningen ovan).
Tidigare har det svenska informations-, förankrings- och implementeringsarbetet
varit koncentrerat till fysiska nationella möten i kommittéerna. Arbetet
har under senare år, med hjälp av mer digitaliserade arbetssätt, både
effektiviserats och utökats. I flera av ICC:s arbetsgrupper deltar nu våra svenska
medlemsrepresentanter direkt och digitalt på internationell nivå genom ICC:s
nyinrättade kunskapsplattformar (del av ICC:s globala förändringsarbete som
lanserades i samband mer fjolårets hundraårsjubileum).
ICC Sverige är ett av ICC:s mer avancerade och utvecklade kontor, väl positionerade
att formulera och förankra de svenska medlemmarnas position internationellt i
organisation men också drivande i att uppmärksamma och lyft nya arbetsområden
och frågor av intresse för det svenska näringslivet. ICC Sverige har också ett
tydligare kommunikationsfokus, såväl internt i medlemskretsen såväl som externt
i media och mot myndigheter och politiker, jämfört med många av ICC:s övriga
landskontor.
ICC Sveriges uppgifter innefattar, bland annat:
•
•

•
•
•

•
•
•

att med de svenska medlemmarna forma en svensk näringslivspolicy i
internationella frågor samt att driva de svenska synpunkterna i ICC globalt.
att uppmärksamma regering och myndigheter, liksom andra intressenter
i Sverige, på näringslivets ställning i aktuella frågor som har betydelse för
företagens möjligheter att göra internationella affärer.
att påverka lagstiftningen i Sverige, så att handel och gränsöverskridande
investeringar fungerar så smidigt som möjligt.
att opinionsbilda.
att, till ICC Sveriges medlemmar, förmedla tidig information om ändringar
i policy och lagstiftning som berör företagets verksamhet i Sverige och
internationellt.
att möjliggöra för våra medlemmar att dra nytta av ICC:s unika globala nätverk.
att organisera kurser och seminarier.
att marknadsföra och sälja ICC:s publikationer.
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•

att bistå med nominering av skiljemän i tvister vid ICC International Court of
Arbitration.

Befattningen
ICC Sverige söker en policyansvarig (biträdande generalsekreterare). Tjänsten är
delvis nyinrättad för att frigöra mer av ICC Sveriges generalsekreterares, tillika
VD:s, tid för externt arbete i syfte att öka organisationens nationella synlighet.
Policyansvarig ska arbeta för att utveckla och stärka ICC Sveriges policyverksamhet
och finnas tillgänglig att företräda organisationen och anta generalsekretarrens
uppgifter vid dennes frånvaro.
I rollen ingår att ansvara för koordination och ledning av det ökade antalet projekt
och kampanjer som det globala förändringsprogrammet medför, vilket inkluderar
att även strategiskt stödja pågående förändrings- och affärsutvecklingsprojekt inom
ICC Sverige.
Vidare ska policyansvarig systematiskt arbeta med att omvandla information från
huvudkontoret och den globala verksamheten, såsom nya initiativ och projekt- och
påverkansaktiviteter, till nationella aktiviteter, utskick och projekt.
Arbetet består även av att ta fram underlag och formulera tal, uttalanden och
sammanfatta organisationens ståndpunkter (bland annat utveckla remissvar
tillsammans med ICC:s medlemmar) som underlag för organisationens ökade
externa engagemang.
Som biträdande Generalsekreterare rapporterar du till ICC Sveriges
generalsekreterare Susanna Zeko.
Stockholmskontorets ligger på Birger Jarlsgatan 25.

Kravprofil
Det är viktigt att vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och känna stor
ansvarskänsla för att verksamhetens mål uppfylles.
Bakgrund och erfarenheter
• Tidigare erfarenhet av projekt- och programstyrning.
• Minst fyra års arbetslivserfarenhet inom kommunikation, policyutveckling,
konsultverksamhet alternativt politik.
• God kännedom om det svenska politiska systemet, EU och WTO, erhållen
antingen via utbildning eller arbetslivserfarenhet.
• Brett nätverk och gärna erfarenhet från näringslivet.
• Tidigare erfarenhet av personal-/arbetsledning.
• Vara kreativ, ha förmåga att finna lösningar och tillvarata personalens potential
på bästa möjliga sätt.
• Internationell erfarenhet.
• Mycket god kunskap i att professionellt kommunicera, såväl muntligt som
skriftligt, på svenska och engelska. Franska meriterande.
• Akademisk examen.
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Personliga egenskaper
• Självgående och proaktiv.
• Prestigelös – kunna arbeta i en liten organisation med begränsade resurser.
• Entusiasmerande – smitta sina medarbetare med entusiasm.
• Hög social kompetens.
• Ödmjuk och nyfiken.
• Generalist med stort intresse för kontinuerligt lärande med tanke på ICC:s breda
bas.
• Hög energi och positiv.
• Diplomatiskt lagd.
• Förmåga att prioritera.
• God självkänsla.
Novare Executive Search
Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av
ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt
område.
Novare Executive Search är ett av Sveriges största företag inom rekrytering av
ledande befattningshavare och styrelsebefattningar. Oavsett om ni behöver hjälp
med en rekrytering, slutbedömning av en kandidat, vill utföra en bakgrundskontroll
eller behöver hjälp med coachning och utbildning så finns vi till ert förfogande.
Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters kompetens och genomför
omfattande referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas kvalifikationer.
När vi genomför uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i
den internationella alliansen AltoPartners.
www.novare.se
Skicka din ansökan till: icc@novare.se
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