
Jetshop deltar i mentorskapsprogram med Ung Cancer och Project Playground

Om en vecka reser nio unga vuxna cancerdrabbade till en kåkstad i Sydafrika för att arbeta med barn och ungdomar
som lever i utsatthet. Resan ingår i ett mentorskapsprogram startat av organisationerna Ung Cancer och
Project Playground – och syftar till att både stärka Project Playgrounds barn och ungdomar och att få unga vuxna
cancerdrabbade att våga tro på sig själva igen.  

Utöver Ung Cancer och Project Playground deltar även nio företag i mentorskapsprogrammet. Dessa har parats ihop med varsin
medlem och hjälper dem med allt från att skriva cv till att ge dem modet att våg tro på sig själva. 

- Det ligger i Jetshops DNA att framförallt satsa kreativitet och kärlek i verksamheter som jobbar för en bättre värld. Vi tror på
kraften av att många små steg tillsammans kan förändra och förbättra. Att delta i mentorskapsprogrammet är en självklarhet
för Jetshop. Det ger oss möjligheten att bidra med något så självklart och enkelt som i sammanhanget leder till något mycket
större, säger Christian Zanders, VD för Jetshop AB.

De nio medlemmar som nästa vecka reser till Sydafrika har alla ett behov av att komma vidare i sin rehabilitering. De känner sig
som ”skadat gods”, självförtroendet sviktar och ofta tar rädslan för framtiden över vardagen.  

På plats i kåkstaden Langa kommer medlemmarna arbeta på Project Playgrounds center, som verkar för att stärka barn och
ungas personliga och sociala utveckling genom organiserad aktivitet, sport och stödprogram. Ung Cancers medlemmar kommer
att bygga ett rehabiliteringsrum som kan hjälpa Project Playgrounds deltagare att hantera svåra upplevelser.  

- Det känns helt fantastiskt att Jetshops fadderorganisationer har hittat ett sätt att samarbeta och hjälpa varandra. Vi kommer långt
med lite kreativitet och genom att tänka utanför boxen hur vi med små medel kan göra stor skillnad. Jag känner ända in i hjärtat att
detta kommer att bli ett otroligt lyckat sammarbete, avslutar Christian Zanders.

Mer information om Jetshop

Christian Zanders: vd för Jetshop,  telefon: 46 707-76 60 76, e-post: christian.zanders@jetshop.se 

För mer information:

Jennie Elheim , Ung Cancer , telefon: 070-651 60 15, e-post: jennie@ungcancer.se

Lina Hellqvist, Project Playground,  telefon: 08-510 260 09, e-post: lina@project-playground.org

Om Jetshop
Jetshop utvecklar och marknadsför Nordens största e-handelssystem Jetshop Commerce.  Jetshop grundades 2003 och har snabbt vuxit till
en ledande partner för e-handel inom e-handelssystem, strategisk rådgivning, finansiella tjänster samt tjänster inom digital marknadsföring för
att utveckla kundernas handel och kundrelationer. 3 000 företag använder i dag system levererade av Jetshop. Under 2014 sker köp till ett
värde överstigande 2,5 miljarder SEK i butiker som använder Jetshop Commerce.  I november 2010 utsågs Jetshop för tredje året i följd till ett
av Sveriges snabbast växande teknologiföretag av Deloitte vid Sweden 2010 Technology Fast50. Jetshop har även belönats som ett av
Europas 500 snabbast växande teknologiföretag i Deloitte EMEA 500 under 2009 och 2010. Jetshop har även högsta (trippel-A) kreditbetyg
enligt Soliditet.

Jetshop har ca 60 medarbetare vid kontor i Sverige, Norge & Polen.


