
Business Community (CRM) Analyst 

 

Despre organizație 

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit formată și finanțată de 

profesioniști din business, care împărtășesc convingerea că responsabilitatea pentru 

modernizarea educației publice este în egală masură a societății civile, administrației publice 

dar și a comunității de afaceri. Misiunea AVE este ca sistemul educațional din România să 

ajungă în top 10 Europa până în 2035, prin scalarea programelor cu impact transformațional 

asupra școlilor. Susținem proiecte sistemice care și-au demonstrat deja eficiența si lucrăm împreună cu 

sistemul formal de educație sau în interiorul lui. 

 

Obiectivele rolului 

• Managementul bazei de date a comunității de business (HubSpot), în vederea 

maximizării contribuției acestora în activitățile asociației și atragerea de noi parteneri.  

• Suport în implementarea strategiei de comunicare digitală și în îndeplinirea obiectivelor financiare & 

business community engagement, prin segmentări strategice, analize în timp real și asigurarea acurateței 

informațiior din HubSpot. 

 

Impact  

• Împreună cu echipa de Business Community asigură modurile optime engagement in 

plan digital pentru +3.500 lideri din business & sute de companii partenere.   

• Contribuie la transformarea unui număr de +300 de școli publice în 2022, în care învață în fiecare an peste 

200.000 de elevi (respectiv 1000 școli publice și peste 0.5 milioane de copii impactați până în 2025). 

https://ave-romania.ro/


 

Responsabilități 

• Realizează întreținerea, dezvoltarea și analiza CRM-ului cu care AVE lucrează deja – 
HubSpot (în care sunt documentate fișele pentru persoane fizice & companii). 

• Realizează segmentarea datelor extrase din HubSpot și oferă suport în implementarea 
campaniilor de comunicare dedicate comunității de business (newsletter, e-mail, telemarketing, etc.).  

• Monitorizează, analizează & integrează în HubSpot informații despre comportamentul comunității de 
business pentru validarea eficienței strategiei de comunicare și face recomandari proactive pentru 
optimizarea ratelor de conversie. 

• Realizează rapoarte periodice sau ad-hoc & propune soluții menite să maximizeze implicarea 
comunității de business în acțiuni / campanii dedicate – folosind parametri & informații de 
engagement & profiling din CRM. 

• Realizează research local / international & propune și se implică activ în eficientizarea modalităților de 
engagement & comunicare digitală cu partenerii din business (inclusiv noi canale, instrumente,  
aplicatii, automatizari, etc.). 
 
 

 

Competențe cheie  

•  Atenție crescută la calitatea și acuratețea detaliilor; 

• Flexibilitate si adaptabilitate la schimbare, confortabil cu un mediu de lucru dinamic; 

• Bune abilități de planificare, organizare a timpului, autonomie în coordonarea sarcinilor și a resurselor 

necesare & respectarea termenelor limită stabilite de comun acord; 

• Abilitatea de a intelege si interpreta cu ușurință datele și de a le transpune în rapoarte și diagrame clare;   

• Gândire analitică & logică, abilitatea de a integra informații provenite din surse multiple & a propune și a  

implementa soluții; 

• Dorința de perfecționare și interes autentic pentru dezvoltarea personală și profesională;  

• Experința în managementul & analiza bazelor de date reprezintă un avantaj; 

• Studii superioare in domeniile: IT, Statistică, Matematică, Marketing, Administrarea Afacerilor sau în 

domenii strâns legate reprezintă un avantaj; 

• Competențe demonstrate de lucru în echipă, care presupun relaționare atât în interiorul cât și în afara 

organizației. 

 

Beneficii  

• Remunerație competitivă raportată la sectorul non-profit, plus bonus de performanță 

anual raportat la KPI 

• 21 de zile libere/an, plus câte o zi liberă plătită acordată pentru fiecare an de vechime în organizație 

• Program flexibil și respectiv 2 zile de work from home/săptămână (valabile chiar și în afara pandemiei) 

• Laptop & telefon & decontarea tuturor cheltuielilor in interes de serviciu 



• Abonament medical corporate la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria 

 

Oportunități de învățare și dezvoltare  

•  Oportunitatea de a participa gratuit la programe sau conferințe de dezvoltare 

profesională, atât în România cât și internațional 

•  Plan de dezvoltare personală și acces la un portofoliu substanțial de cursuri, precum și un program de 

mentorat și coaching dedicat angajaților  

• O cultură de echipă care încurajează inițiativele și valorizează abilitățile antreprenoriale, pentru ca fiecare 

persoană să fie implicată în dezvoltarea și creșterea organizației  

 

 

Alte detalii  

• Manager direct: Marina Trenchea, Business Community Manager - profil Linkedin aici 

• Activități de birou (din sediul de pe strada Semilunei #4, București) combinate cu lucrul de acasă 

(pe perioada pandemiei lucrul de la birou este posibil în format restricționat și supus unor sisteme de prevenție) 

• Program full time de 40h/săptămână cu ore de lucru flexibile  

 

 

Cum pot să aplic? 

Te rugăm să completezi acest formular  până cel târziu pe 27 Martie, ora 23:59. 

 

https://www.linkedin.com/in/marina-trenchea-7960465b/
https://form.jotform.com/220683286268363

