
CĂUTĂM
FUNDRAISER
MozaiQ caută o colegă sau un coleg pentru postul de Fundraiser part-time cu care să ne împărțim
sarcinile privind munca transversală la nivelul întregii organizații privind fundraising-ul. Căutăm persoane
cu domiciliul în București sau împrejurimi.

Cine suntem?
MozaiQ este o organizație comunitară LGBTQI+, cu sediul în București, dar cu activități în mai multe orașe din România. Ne
propunem să participăm la dezvoltarea comunității LGBTQI+ din Romania sub standardul si emblema solidarității, a încrederii
reciproce, rezultate din activități sociale si nu numai: o prezență esențială pe scena culturală alternativă, atenția deosebită acordată
diverselor grupuri din comunitate.

Provocări și responsabilități
Contribuția la elaborarea planului de fundraising
Implementarea planului de fundraising
Implementarea campaniei de 3,5% redirecționare impozit pe venit persoane fizice
Elaborare și implementare campanie de fundraising privind Fondul Comunitar LGBTI
Asigurarea plăților cotizații membri MozaiQ
Outreach către companii privind redirecționare impozit pe profit/procent cifră de afaceri
Alte campanii de fundraising, funcție de planul de fundraising
Lucru îndeaproape cu Directorul Executiv

Experiență și aptitudini
Minim un an experiență în fundraising în zona ONG, societate civilă, grupuri vulnerabile, etc. 
Abilități de comunicare și relaționare
Cunoștințe avansate Office (Word, Excel), platforme de tip cloud (Google Drive) 
Cunoștințe avansate privind platformele de crowdfunding (Galantom, Gofundme, etc.)
Cunoașterea limbii engleze, minim nivel mediu
Cunoașterea legislației/procedurilor privind strângerea de fonduri, redirecționare impozite, beneficii fiscale, etc. 
Capacitatea de a lucra independent, proactiv, atenție la detalii, abilități de gestionare a termenelor-limită, abilități de organizare și
planificare a activităților

Experiență și aptitudini
Oportunitatea de a lucra alături de o echipă implicată și pasionată, de a învăța lucruri noi alături de profesioniști
Program de lucru flexibil în funcție de responsabilități, cu opțiunea de telemuncă în funcție de situație
Formare continuă prin asigurarea de traininguri alături de profesioniști în fundraising
Participare conferințe, evenimente de fundraising
Acces la rețeaua de donatori MozaiQ
Beneficii suplimentare funcție de sumele atrase în organizație
Posibilitatea de creștere profesională în cadrul organizației
Contract de muncă pe perioadă determinată - un an, cu posibilitate de prelungire funcție de finanțările existente la nivelul
organizației
Salariu net de 3000 de lei

Crezi că te potrivești profilului căutat? Așteptăm CV-ul tău până pe 20 aprilie
2021 pe email, la adresa: mozaiqlgbt@gmail.com

 


