Fundraiser/ka w Fundacji Greenpeace Polska

Co jest zadaniem Fundraisera:
jego zadaniem jest to by poprzez fajną i ciekawą rozmowę, zachęcić spotkaną osobę do finansowego
wspierania organizacji. Kwota miesięcznej dotacji jest bardzo mała, tak by każdy mógł sobie na nią
pozwolić i umożliwić darczyńcom wspieranie nas przez długie lata. Osoba przekonana i zdecydowana
by pomóc, uzupełnia z fundraiserem prosty formularz polecenia zapłaty.
Poszukujemy osób które:
-są studentami/studentkami i chcą połączyć naukę oraz możliwość zarobienia pieniędzy, przy
jednoczesnym zdobywaniu doświadczenia zawodowego,
-szukają fajnej i nietypowej pracy,
-które ukończyły studia i zastanawiają się nad swoją dalszą drogą zawodową,
-są otwarte i lubią rozmawiać,
-są pewne siebie i ambitne,
-od pracy oczekują „czegoś więcej”,
-chcą by ich przełożony/a był „ludzkim” i inspirującym człowiekiem.
Kim jest Fundraiser:
-jest niezwykle ważny dla organizacji, ponieważ dzięki jego pracy fundacja jest niezależna finansowo i
nie przyjmuje wsparcia od firm, korporacji, czy rządów,
-jest „ambasadorem”,
-ma niesamowitą okazję do poznania wielu ciekawych i inspirujących osób, z którymi może
porozmawiać i pokazać im jak ważna jest właśnie ich pomoc w ratowaniu środowiska naturalnego,
-nie zajmuje się uświadamianiem ludzi odnośnie ochrony środowiska, lecz aktywnie szuka tych którzy
naprawdę chcą pomagać.
Oferujemy:
-pracę w międzynarodowej organizacji, działającej od ponad 40 lat,
-pracę w młodym i dynamicznym zespole,
-elastyczny grafik pracy, dzięki któremu można z powodzeniem łączyć studia i pracę,
-na początek 12 złotych na godzinę netto (na rękę), po pierwszym miesiącu -14 złotych (na rękę), po 4
miesiącach już 16 złotych, a po 6 miesiącach nawet 18 złotych,
-4 dniowe bezpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne – profesjonalnie przeprowadzone przez
koordynatora projektu, dobrze przygotowujące do pracy,
-wprowadzenie w specyfikę stanowiska pod okiem koordynatora lub teamleadera, który pokaże w
jaki sposób szybko odnaleźć się w nowym miejscu pracy,
-pracę bez systemu prowizyjnego i obowiązku poszukiwania darczyńców w gronie rodziny i przyjaciół,
-dla naszych najlepszych fundraiserów referencje, które można dołączyć do swojego CV,
-dla doświadczonych fundraiserów, dofinansowanie biletu komunikacyjnego i karty telefonicznej,
-wyjazdy integracyjne i szkoleniowe w Polsce i zagranicą (np. Praga, Wiedeń, Amsterdam – więcej
informacji przekaże Ci koordynator),

-możliwość awansu i rozwój również w innych obszarach organizacji.
-dla osób które ukończyły studia, opłacenie składki ZUS.
Aby aplikować wejdź na:
greenpeace.humanwayapp.com

