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Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

fundraiser
Popis práce:
Jedná se o samostatnou činnost na plný úvazek (po dohodě lze i zkrácený), při níž
fundraiser vyhledává a motivuje potenciální dárce z řad firem, organizací či jednotlivců
k jednorázové či pravidelné finanční či hmotné podpoře činnosti organizace.
Vytváří a udržuje dobré vztahy s dárci, přáteli a podporovateli organizace. Práce je
zaměřena vytvoření stabilní sítě podporovatelů organizace a návazný zisk finančních
prostředků. S tím spojené úlohy fundraisera jsou kvalitní PR, vedení databáze dárců,
vytváření a koordinování projektů spojených s fundraisingem a PR, či pořádání
a koordinování benefičních akcí.
Celkově je to velice kreativní práce, vyžadující nadšení, elán a zodpovědnost.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
- orientace v realitě neziskových organizací
- řidičský průkaz sk. B
- znalost práce na PC (word, excel, grafické programy)
- kultivovaný písemný projev, schopnost prezentace, komunikační zdatnost, jednání a
vyjednávání, myšlení v souvislostech, empatie, kreativita, nadšení
- ztotožnění se s posláním organizace, akceptace cílové skupiny organizace, schopnost
vyrovnat se s odmítnutím, práce v týmu i samostatně
- výhodou praxe v marketingu, PR či žurnalistice.
Průběh a podmínky výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové.
V prvním kole zájemci pošlou do 20. března 2020 na adresu kopecna@ranapecezlin.cz
a) profesní životopis,
b) motivační dopis, ve kterém uchazeči nastíní i vlastní představu o tom, co dělá fundraiser,
c) simulovaný návrh písemné žádosti o podporu Střediska rané péče EDUCO Zlín od místní
firmy. Vyberte sami nějakou reálnou místní firmu a představte nám, jak byste se napsali
žádost o podporu/nabídněte aktivitu, skrze níž by firma mohla EDUCO podpořit.
Rozsah a forma nejsou stanoveny.
Do druhého kola, které se bude konat v sídle organizace dne 26. března 2020, budou
vybraní zájemci pozváni k osobnímu setkání.
Nástup do pracovního poměru bude od dubna 2020.

