Business Community Fundraiser

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
Dezvoltă parteneriate strategice cu companiile care au puterea și își doresc să susțină atât
financiar cît și prin contribuție autentică, pe termen lung, transformarea educației din România.

Impact
• Împreună cu echipa de Business Community asigură modurile optime de implicare
pentru +3.500 lideri din business și > 100 de companii partenere
• Contribuie implicit 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).

Responsabilități
• Relaționează direct cu key deccison makers din comunitatea de business existentă &
inițiază leaduri noi, cu scopul de a identifica modalități concrete de implicare activă și de a
securiza parteneriate financiare pe termen lung
• Colaborează îndeaproape atât cu membrii boardului & echipei Business Community cât și cu membri AVE &
ambasadori & business-mentori pentru a prelua recomandări și a securiza finanțarea programelor
• Colaborează îndeaproape cu Sponsor Stewardship Coordinator pentru a facilita preluarea relatiilor postcontractare și implementarea planurilor de comunicare & sponsors engagement
• Asigură managementul permanent al relațiilor cu sponsor’s key deccison makers, inclusiv după securizarea
finanțărilor, în scopul monitorizării gradului de satisfacție & engagement & contribuție relevantă, pe
termen lung, la îndeplinirea misiunii noastre comune
• Participă și se implică activ în evenimentele de business pe care AVE le organizează sau la care AVE
participă
• Raportează periodic progresul în funcție de KPI stabiliți de comun acord
• Invață și folosește constant instrumentele & aplicațiile în care operează întreaga echipă: Asana (project
management), HubSpot (CRM), Pachetul Office, Miro, JotForm, Pitch, Teams, Zoom, Google Drive, etc.

Competențe cheie
• Excelente abilități de relaționare și comunicare asertivă atât în scris cât și verbal
(experiența în relaționarea cu business leaders reprezintă un avantaj, însă nu este un
criteriu de excludere);
• Bune abilități de planificare, organizare a timpului și a sarcinilor, atentie la detalii si autonomie în
coordonarea sarcinilor & resurselor necesare;
• Flexibilitate si adaptare la schimbare;
• Capacitate de raportare corectă și agilă la nevoile specifice ale sponsorilor, pragmatism și capacitatea de a
identifica oportunități pentru securizarea si dezvoltarea parteneriatelor;
• Gândire deschisă, creativă, concentrată pe soluții, interes autentic pentru a cunoaște oamenii și motivațiile
care stau la baza implicării lor;
• Dorința de perfecționare și interes pentru dezvoltare personală și profesională;
• Competențe demonstrate de lucru în echipă, care presupun relaționare atât în interiorul cât și în afara
organizației, abilitatea de a colabora eficient cu o mare diversitate de oameni în spiritul toleranței si al
incluziunii, adresând nevoile tuturor

Beneficii
• Remunerație competitivă raportată atât la sectorul non-profit cît și la cel de business,
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 pentru a te cunoaște.

