PROJECT MANAGER ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ FUNDRAISING – ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η ΑΡΣΙΣ, αναζητεί εξωτερικό συνεργάτη, υπεύθυνο για το πρόγραμμα
Αναζήτησης Πόρων και Δικτύωσης στον Ελληνικό & Διεθνή χώρο.
Σε εποχή επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ΜΚΟ και ανασύνταξης των
δυνάμεων των κοινωνικών δικτύων, το άνοιγμα σε νέες συνεργασίες και
συμπράξεις, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, προτάσσεται ως επιτακτική ανάγκη
για τον σχεδιασμό & την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η συμμετοχή σε ανεπτυγμένα διεθνή δίκτυα προσδίδει θετικό πρόσημο στην
αναδιοργάνωση & ενίσχυση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
Για την ΑΡΣΙΣ
Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική
Οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 στον Ελληνικό & Ευρωπαικό
χώρο. Προσφέρει υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων και Παιδιών σε
κίνδυνο, που ζουν σε συνθήκες περιθωριοποίησης & αποκλεισμού αλλά και
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσα από δομές και αυτοτελή προγράμματα
στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο και Κοζάνη.
Στο πλαίσιο της ‘’ Κοινωνίας των Πολιτών ‘’ το έργο της ΑΡΣΙΣ αποσκοπεί στην

προώθηση & διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας στην
κοινωνική συνοχή & ασφάλεια για μία ‘’ Κοινωνία Πρόνοιας ’’.
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
Πρόσωπο με δεξιότητες στην επικοινωνία σε διεθνές περιβάλλον, διοικητική
εμπειρία, εκπαιδευμένο στην διοίκηση επιχειρήσεων και ιδιαίτερες γνώσεις
γύρω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οργανωτικές - συντονιστικές
ικανότητες, είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και παράλληλη
προώθηση δράσεων οικουμενικού χαρακτήρα. Έχει ικανότητα να εργαστεί σε
ένα συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο, καθώς θα κληθεί να αξιοποιήσει την
Ομάδα Πρωτοβουλίας Υποστηρικτών της Καμπάνιας, με πολλαπλασιαστικό
όφελος.

Η δραστηριοποιησή του σε Κοινωφελείς Οργανισμούς και Ανθρωπιστικά
Προγράμματα την τελευταία 5 ετία , δείκτης κουλτούρας κοινωνικής
προσφοράς, αποτελεί κριτήριο καθοριστικής σημασίας, ενώ η καλή και ευρεία
γνώση του συνολικού έργου της ΑΡΣΙΣ είναι όρος ουσιαστικός για την επιτυχή
και αποδοτική συνεργασία. Διαθεσιμότητα αποκλειστικής απασχόλησης ενός
έτους.
Απαιτούμενα Προσόντα


Απόφοιτος ΑCT - Mεταπτυχιακό ΜΒΑ, Πτυχίο ΑΕΙ ( Νομικών ,
Οικονομικών, Κοινωνικών Επιστημών), Σπουδές στην Αμερική
επιθυμητές.



Πολύ καλή γνώση Η/Υ ( Microsoft Office, Photo shop )



Ικανοποιητική δυνατότητα διαχείρισης Social Media και υπηρεσιών
διαδικτύου.



Εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας διαφάνειας και λογοδοσίας των
ΜΚΟ και αποδοχή αρχών & κανόνων ήθους και διεθνούς δεοντολογίας
στο fundraising.



Άπταιστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας, με επιθυμητή
τρίτη γλώσσα την Γαλλική ή Γερμανική.



Διεθνής εμπειρία και γνώση του έργου Κοινωφελών Φορέων &
Ιδρυμάτων, ιδιαίτερα στην Αμερική, θα ήταν αξιολογήσιμη.



Δυναμική προσωπικότητα με κριτική & καινοτόμα σκέψη, με
στρατηγική αντίληψη & αποτελεσματικότητα δράσης, με υπευθυνότητα,
ακεραιότητα, σεβασμό και αφοσίωση στο έργο.

Κατάθεση αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Βιογραφικό Σημείωμα με
συνοδευτική επιστολή σχετικά με το ενδιαφέρον συνεργασίας τους για την
θέση αυτή και άλλες τυχόν αναφορές, στο : fundraising@arsis.gr, Υπ΄όψη.
Valbona Hystuna. Αιτήσεις δεκτές μέχρι την κάλυψη της θέσης και πάντως
πριν από τις 9 Απριλίου.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2310 227311, καθημερινά 10 :00- 17 :00.

