RECRUTARE FUNDRAISING
COORDINATOR

DESPRE NOI
Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale (CEAE) este o organizaţie non-guvernamentală
care își propune transformarea sistemului public de educație pentru a crește nivelul de alfabetizare
funcțională prin focus pe științele exacte. Asigurăm astfel unele din premise pentru o Românie
performantă economic.
Prin focusul nostru pe cercetare – inovare pentru învăţământul public din România, aducem
cercetarea, investigația și experimentul în sistemul de educație, schimbând modul de lucru şi de
gândire al profesorilor, în beneficiul elevilor.
Derulăm proiecte care susțin învățarea prin investigație și învățarea prin colaborare, împreună
cu transformarea profesorului într-un facilitator al cunoașterii și într-un partener în învățare.
Prin ceea ce facem urmărim transformarea sistemului public de educație, pentru a-l face
capabil sa formeze elevilor competențele necesare acum pe piața muncii (gândire critică,
creativitate, capacitatea de a rezolva probleme și de a lua decizii).
Mai multe detalii puteţi găsi aici: http://ceae.ro/
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RESPONSABILITĂŢI
 Gestionarea strategiei de fundraising: dezvoltarea, implementarea şi
updatarea periodică a strategiei de fundraising în scopul creşterii impactului
organizaţiei;

 Dezvoltarea de parteneriate: stabilirea de contacte şi dezvoltarea de
parteneriate cu posibili finanţatori; cultivarea permanentă a relaţiei cu finanţatorii.
 Promovare: conceperea mesajelor pentru finanțatori/ donatori și a textelor
pentru materialele de promovare; susţinerea de prezentări despre CEAE;
organizarea de evenimente pentru strângerea de fonduri;
 Analiză şi raportare: analizarea periodică a stadiului implementării strategiei de
fundraising şi raportarea către conducerea organizației, în scopul eficientizării
activităţii.
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BENEFICII
 ocazia de a lucra în proiecte cu impact și de a contribui la
schimbări semnificative ale sistemului de educație;
 mediu de lucru atractiv, într-o echipă profesionistă și dinamică;
 posibilitatea dezvoltării profesionale și personale, inclusiv prin
acces la traininguri;
 oportunități de networking în mediul business și ONG din
București/ România;
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PROFIL
Trimite-ne un CV şi o scrisoare de intenţie la adresa contact@ceae.ro până la
05.09.2016, dacă:

Ai experienţă în marketing, vânzări/fundraising, organizare de evenimente de strângere de
fonduri de cel puţin 2 ani;
Ai gândire critică, creativă şi orientată spre găsirea de soluţii;
Dovedeşti a fi un bun organizator, atent la detalii şi cu spirit de echipă;
Ai foarte bune abilităţi de cercetare a pieţei, analiză şi planificare;

Eşti un foarte bun comunicator şi poţi interacţiona uşor cu diferiţi stakeholderi;
 Îţi place să socializezi şi stabileşti cu uşurinţă noi contacte;
Împărtășești viziunea și misiunea organizației noastre.
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