EŞTI GATA SĂ SCHIMBI LUMEA?
ASHOKA ROMÂNIA CAUTĂ UN MANAGER DE PARTENERIATE!

Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare
a antreprenoriatului social și inovației sociale. Mai multe
detalii aici: http://ashoka-cee.org/romania/ Am deschis de
curând un birou Ashoka în România și căutăm să ne
extindem echipa. Fără parteneriate solide între inovatori
sociali, mediul de afaceri și sectorul public, schimbarea
socială sistemică nu este posibilă. De aceea avem nevoie de
tine.
Căutăm un profesionist cu un set de competenţe care să
contribuie în mod activ la stabilirea şi creşterea organizaţiei
în România.

Află mai multe despre Ashoka urmărind acest scurt
video şi citind articolul
A Team of Teams World scris de Fondatorul şi
CEO-ul Ashoka, Bill Drayton.
Află cum un antreprenor social poate schimba
tendinţele într-un domeniu prin exemplul lui Kailash
Satyarthi, Ashoka Fellow şi recent laureat al
premiului Nobel pentru Pace..
Citeşte mai mult despre Ashoka România aici:
http://ashoka-cee.org/romania/

Dacă…
• îndeplinești criteriile Ashoka de angajare - http://bit.ly/2oTyiH9
• ești motivat/ă să contribui la schimbarea socială în România și Europa
• ai experiență de cel puțin 4-5 ani în dezvoltarea de colaborări și parteneriate între sectorul
ONG/ antreprenorial și mediul de afaceri și ai creat initiațive și proiecte noi încă din
adolescență
• îți place să-ți reinventezi rolul și atribuțiile, s ă construiești noi proiecte și să iei initiațiva
• ai experiență de lucru în fundraising şi construcția de parteneriate cu mediul de afaceri
• ai o bună rețea in mediul corporate şi de afaceri național şi mediul ONG la nivel regional/în
afara Bucureștiului (opțional)
Așteptăm aplicația ta!

Responsabilități:
•
•
•

identificarea și dezvoltarea unor noi parteneriate strategice pentru Ashoka România
redactarea de propuneri de parteneriate către fundații, companii private și alți potentiali
susținători
mobilizarea rețelei de inovatori sociali din România pentru adaptarea unor inovații
sociale în România

ASHOKA GEMEINNÜTZIGE GMBH
Tuchlauben 7a | A-1010 Wien/Vienna | Austria
Str. Gina Patrichi 6 | Bucuresti | Romania
romania@ashoka.org | http://ashoka-cee.org/romania/
BIC GIBAATWWXXX | IBAN AT37 2011 1295 5781 0301 | FN 362512 g

•
•
•
•

dezvoltarea primei rețele de susținători pro bono ai Ashoka România, din zona de business
și consultanță
organizarea unor evenimente și întâlniri strategice
contribuții la strategia de dezvoltare și creștere a biroului Ashoka România
susținerea unor structuri colaborative regionale, inclusiv în afara Bucureștiului, de
promovare a schimbării sociale, alcătuite din reprezentanți ai societății civile, mediului de
afaceri și administratiei publice

Abilități necesare:
• puternic spirit antreprenorial dezvoltat în diverse organizații/proiecte
• fluență în limba engleză
• abilități demonstrate în redactarea de materiale scrise de prezentare și solicitări de
parteneriate, precum și construcția unor comunități
• abilități excelente de time și project management, lucru independent și comunicare
interpersonală, precum şi de dezvoltare şi creştere a unei echipe
• înțelegerea marilor provocări sociale și oportunități existente în Romania la nivel sistemic
Pentru a aplica, te rugăm să ne trimiți la romania@ashoka.org până la data de 28 Mai 2017:
-

un CV actualizat
un eseu, în limba engleză, “Why am I a changemaker?”, în care să reflectezi experiența
ta personală și profesională prin care ți-ai probat spiritul antreprenorial și ce te
determină să aplici pentru această poziție.

Pentru această poziţie căutăm candidaţi din Bucureşti, care au disponibilitatea de a călători
în ţară şi în străinătate. Disponibilitate de lucru imediată.
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