DESCRIEREA ROLULUI
PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea
cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților și promovează libertatea
economică, dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE.
Viziunea PACT este a unei Românii în 3D: România democratică, dezvoltată și demnă,
formată din comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie,
implicați în societate.
Într-o democrație adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea
PACT este de a reda România cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să
depășim media Uniunii Europene pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o
singură generație – aceasta.
PACT caută persoana potrivită pentru rolul de
Fundraising Manager
Persoana selectată va fi responsabilă pentru planificarea și organizarea acțiunilor de
fundraising ale PACT, cu obiectivul atingerii și depășirii obiectivelor financiare ale organizației
(atât la nivel național, cât și la nivel local).
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Responsabilități:
Dezvoltă un plan strategic de fundraising, inclusiv ținte financiare, recomandări pentru
bugetare, targetare, strategii pentru atragerea de voluntari, planificare în timp.
Identifică și construiește o rețea la nivelul corporațiilor, companiilor românești, ONG-urilor,
grupurilor comunitare și găsește donatori pentru susținerea obiectivelor PACT.
Se conectează la donatori pentru a asigura livrarea promisiunilor de ambele părți, în interiorul
campaniilor de fundraising.
Administrează campaniile și evenimentele de fundraising on-site, supraveghează activitățile de
management de proiect, rezolvă problemele apărute.
Dezvoltă rețeaua de donatori și facilitează relația dintre PACT și partenerii săi.
Profil dezirabil:
Este preferabil ca persoana să fie pasionată de ideea de a face o schimbare pozitivă în
societatea românească prin intermediul levierului politic, a unui nou mod de a gândi sfera
politică.
Este preferabil ca persoana să dețină experiență dovedită în fundraising direct.
Persoană motivată de rezultate, obișnuită cu grile salariale bazate în principal pe comision,
independentă, cu spirit antreprenorial și o abordare flexibilă a programului de lucru.
Abilități de comunicare avansate, atât la nivel de discurs cât și în scris, în limba română și
engleză.
Gândire strategică, abilități de networking, competențe interpersonale.
Sunt așteptate aplicații formate din CV și scrisoare de motivație, la adresa
hr@pactpentruromania.ro
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