
REFÚGIO 343
GERENTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA VAGA

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 situação política, econômica e social na Venezuela já fez

com que 5,6 milhões de pessoas deixassem o país, dos quais, muitos 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

Estamos em busca de uma pessoa com senioridade e experiência profissional necessárias

para liderar a área de Captação de Recursos do Refúgio 343, que tem como desafio

impulsionar o investimento social privado, arrecadando fundos e desenvolvendo uma rede de

apoiadores e doadores para garantir a sustentabilidade financeira e expansão da

organização. O profissional será responsável pela gestão da área e implementação do

planejamento estratégico; pelo gerenciamento dos diferentes programas de captação de

recursos de indivíduos, empresas e fundações, garantindo a diversificação das fontes de

financiamento; pelo desenvolvimento do pilar de Novos Negócios, criação de serviços e

produtos e implementação da consultoria para Responsabilidade Social Corporativa; pela

prospecção ativa de novos doadores e rentabilização e retenção dos atuais; pelo acesso a

investidores e fundos internacionais; e pelo desenvolvimento da estratégia de marketing

digital e campanhas para arrecadação de recursos. Também será de sua responsabilidade

assegurar a transparência da organização, implementar processos com foco na otimização

de recursos, garantir metas de receita, monitorar ferramentas de gestão e reportar KPIs

periódicos.



RESPONSABILIDADES

• Alavancar área de Captação de Recursos e garantir o volume esperado de receita

• Elaborar planejamento anual e implementar estratégias planejadas

• Gerenciar Programa de Doadores

• Desenvolver pilar de Novos Negócios

• Desenvolver programa de aquisição (digital, F2F, anúncio impresso, marketing de influência)

• Desenvolver experiência para os doadores, garantindo retenção e desenvolvimento dos

mesmos, bem como régua de relacionamento para leads

• Prospectar e se relacionar com potenciais HNWI, fundações e family offices

• Supervisionar propostas para apoio a programas e projetos

• Cultivar parcerias corporativas

• Supervisionar o desenvolvimento de materiais de comunicação, apelos e informativos

• Garantir que as informações sobre a organização sejam passadas de forma adequada

• Elaborar e supervisionar relatórios de prestação de contas

• Construir e gerenciar orçamento da área

• Supervisionar eventos de prospecção e relacionamento e iniciativas de engajamento

• Gerenciar pesquisas constantes de mercado e de boas práticas nacionais e internacionais

na área de captação de recursos, investimento social, ESG e RSC

• Monitorar a manutenção de banco de dados e histórico de doadores

• Monitorar a performance e analisar resultados por meio dos KPIs

• Manter interface contínua com a área de comunicação

COMPETÊNCIAS

• Mínimo de 4 anos de experiência em captação de recursos

• Mínimo de 2 anos de experiência com gestão e liderança

• Ética e transparência

• Visão estratégica e analítica

• Experiência com gestão de banco de dados

• Conhecimento em sistemas de CRM

• Conhecimento em marketing digital

• Capacidade de gerenciar múltiplas tarefas

• Facilitador do trabalho em equipe

• Conhecimento em gestão orçamentária



• Foco em resultado

• Busca ativa de soluções

• Excelente comunicação escrita e oral

• Criatividade e inovação

• Construção de cultura de compartilhamento de conhecimento

• Promoção de ambiente de comunicação aberta

• Habilidade de identificar oportunidades

• Capacidade de construir relacionamentos e redes fortes

• Excelente habilidade com criação de apresentações e propostas

• Produção de eventos

• Técnicas de negociação

• Habilidade para trabalhar com autonomia

• Conhecimento com Google Drive

• Conhecimento aprofundado no pacote Office

• Inglês avançado

• Compromisso com missão, visão e valores da organização

CANDIDATURA

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

seu CV e Carta de Motivação até 15 de outubro. 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

