
REFÚGIO 343
ASSISTENTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA VAGA

Contratação: PJ (MEI) Local de trabalho: São Paulo/SP

SOBRE O REFÚGIO 343

O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de

refugiados e migrantes no Brasil. Vivemos o que é hoje o maior desafio migratório da história do

hemisfério ocidental, atualmente o segundo maior do mundo, sendo ainda a maior crise

humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela já fez com que

5.6 milhões de pessoas deixassem o país, muitos dos quais buscam esperança no território

brasileiro. Nosso time é uma família, formado por pessoas com espírito altruísta, que sonham com

um mundo melhor e investem seus talentos para sua transformação.

OBJETIVO

O Refúgio 343 está em busca de uma pessoa para compor a área de Investimentos da

organização para atuar como Assistente de Captação de Recursos. A área de Investimentos tem

como desafio impulsionar o investimento social privado, arrecadando fundos e desenvolvendo

uma rede de apoio para garantir a sustentabilidade e expansão da organização. O profissional

contribuirá para a execução do planejamento estratégico, apoiando o pilar Programa de

Doadores através das atividades de rentabilização e retenção de atuais doadores, assim como

prospecção e relacionamento com potenciais novos doadores. Faz parte das suas atribuições

apoiar a estratégia de comunicação e campanhas digitais para arrecadação de fundos,

acompanhar os indicadores e trazer análises dos resultados, manusear o CRM e outras

ferramentas de gestão e alimentar planilhas de controle.

RESPONSABILIDADES

• Apoiar a execução do planejamento estratégico

• Implementar a régua de relacionamento



• Cultivar relacionamento com atuais doadores

• Prospectar novos doadores

• Desenvolver comunicações criativas para doadores

• Apoiar o desenvolvimento de campanhas de arrecadação de fundos

• Executar ferramenta de base dados e relacionamento

• Alimentar diariamente planilhas de controle

• Construir periodicamente relatórios

• Apoiar a organização de eventos e iniciativas de engajamento

• Acompanhar tendências do terceiro setor e da área de captação de recursos

COMPETÊNCIAS

• Ética e transparência

• Senso de iniciativa e colaboração

• Experiência em captação de recursos

• Experiência com CRM

• Excelente visão analítica

• Facilidade com planilhas

• Capacidade de gerenciar múltiplas tarefas

• Agilidade e busca ativa de soluções

• Boa redação de texto e boa fluência oral

• Criatividade e inovação

• Conhecimento de ferramentas básicas de informática

• Capacidade de construir relacionamentos e redes fortes

• Habilidade com criação de apresentações e propostas

• Capacidade de gestão do tempo, definição de prioridades e manutenção do foco

• Fluência em inglês

• Identificação com a cultura e valores da nossa Organização

CANDIDATURA

Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o

seu CV e Carta de Motivação até 10 de junho. Os documentos devem estar em pdf e

nomeados da seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE

MOTIVAÇÃO. Boa sorte!

https://forms.gle/y4UMH9FVfTrUqWFU6

