
Fundatia World Vision Romania  
Str. Rotasului  nr. 7, sect 1 
Bucuresti    
 

Anunt  
 

Postul: Fundraiser (Specialist marketing – cod COR 243103) 
Localizare: Biroul zonal Ialomita 
Departament: Operational Ialomita / Marketing 
Norma: 8 ore/zi, durata determinata 
Numar posturi: 1 
 
 Responsabilitati majore: 
 

- Dezvolta si implementeaza strategia de fundraising si Corporate Donor Care a fondurilor si 
partenerilor corporate locale si planifica, în consultare cu directorul de marketing, sa 
maximizeze fondurile necesare CRR Ialomita  

- Construieste relatii noi si mentine relatii profitabile si pe termen lung de strângere de fonduri cu 
corporatii si potentiali sponsori corporativi. 

- Lucreaza pentru realizarea obiectivelor de colectare a fondurilor prin obtinerea de sponsorizari, 
finante, donatii în natura sau corporatii bazate pe echipe de voluntari. 

- Gestioneaza impreuna cu echipa marketing si financiar conturile fundatiei WVR, corespondenta 
pana la o urmarire completa a oricarei activitati de donatie. 

- Participa activ la intalnirile organizate cu echipa de departament Marketing  sau cu echipa din 
CRR Ialomita. 

- Respecta valorile si misiunea crestina a Fundatiei World Vision. 
 
Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini 
 

- Facultate Marketing (sau dintr-un domeniu inrudit) absolvita. 
- Adaptabilitate, flexibilitate, 
- Carnet de conducere categoria B 
- Bune abilitati de operare PC (Word, Excel, PPT ) 
- Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) nivel avansat 
- Abilitati puternice de lucru in echipa, auto–motivatie 
- Capacitatea de a lua decizii, cu o minimă supervizare  
- Capacitate de analiză şi sinteză 
- Abilităţi excelente de inter-relaţionare şi de comunicare, precum şi sensibilitate trans-culturala 
- Abilitatea de a rezolva sarcini multiple si/ sau complexe 
- Capacitatea de a prioritiza sarcinile 
- Rezistenta la stress 
- Abilitatea de a lucra cu informatii confidentiale 
- Abilitatea de a-si gestiona eficient timpul si a-si prioritiza multiplele responsabilitati  
- Abilitatea de a tine prezentari eficiente  
- Motivat in a-i influenta pe altii pentru a se implica in initiative de strangere de fonduri.  
- Abilitatea de a gandi strategic si de a avea  imaginea de ansamblu; proactiv, orientat spre solutii. 



- Abilitate și viziune de a aduce proiectele de strângere de fonduri WVR la un nou nivel. 
- Abilități excelente interpersonale, inclusiv capacitatea de persuasiune și de a negocia in mod 

eficient la niveluri superioare. 
- Auto-motivat; capabil sa lucreze independent intr-un mediu relativ nestructurat, dar foarte 

responsabil. 
- Experienta de lucru dovedita in activitati de fundraising, proiecte de marketing 
- Experiență de business semnificativă în cadrul vânzărilor sau marketingului. 
- Cunoaşterea industriei umanitare 
- Acest rol implica un nivel de colaborare si relationare foarte bun cu grupuri tinta, grupuri variate 

(angajati WVR,jurnalisti, autoritati locale, beneficiari, etc.) din tara si din stainatate si prin 
urmare existenta unor abilitati crescute de lucru in medii sociale si culturale diferite. 
 

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 31.07.2020 
 
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre: alexandra_pagidean@wvi.org 
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti, Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72 


