
 
 
 
 

VOLNÁ POZICE: FUNDRAISING MANAGER ČR 
 

Hledáš práci, která dává smysl? Vadí ti, jak současná civilizace nakládá s planetou?             
Chceš být součástí projektu, který má potenciál ovlivnit miliony dětí, aby žili v souladu s               
přírodou? 
 

O nás 
 
Green-Books.org je česká neziskovka, která působí v Indonésii. Šíří inovativním způsobem           
environmentální osvětu pro děti, vzdělává učitele ekologické výchovy a propaguje výrobky           
spojené s udržitelným způsobem života. Za pět let své existence se vyvinula v platformu, která               
ovlivňuje tisíce dětí v zemi, jejíž úžasná biodiverzita je ničena nejrychlejším tempem na světě. 
 

 
 



Co bude tvojí prací? 
 

● Fundraising - Budeš aktivní v oslovování a akvizici nových dárců, vytváření kontaktů a             
networkingu. Budeš se setkávat s firmami, organizacemi a dalšími potenciálními          
partnery a probírat možnou spolupráci nebo její rozvinutí. 

● Péče o dárce a podporovatele - Na základě databáze kontaktů budeš vytvářet a             
realizovat strategii a plán péče o podporovatele a zaštiťovat komunikaci s nimi. 

● Naše prodloužená ruka na území ČR - Budeš spolupracovat s týmem v Indonésii a              
osobně nás zastupovat při komunikaci se subjekty v ČR. 

● PR - Budeš zpracovávat PR výstupy, spolupracovat na PR aktivitach, pomáhat s            
přípravou a organizací různých akcí a aktivit organizace, prezentovat náš program 

● Popřípadě sledování a využívání grantových příležitostí. Bude na tobě vyhodnotit, který           
grant pro nás může být relevantní. Tvým úkolem bude, aby žádné granty neutekly, včas              
jsme podávali projektové žádosti, dodávali včas průběžné zprávy. Budeš také          
poskytovat podporu kolegům při sepisování grantových žádostí. 

 

Tato práce je právě pro tebe, když … 

● máš pozitivní vztah k lidem, fundraisingu a environmentálním tématům 
● v komunikaci jsi jako ryba ve vodě – zajít na schůzku, získat nové kontakty na zajímavé                

lidi a organizace, domluvit možnou spolupráci, networkovat, to vše je pro tebe hračkou 
● máš schopnost budovat a udržovat dlouhodobé vztahy 
● máš výborné verbální a písemné komunikační schopnosti  
● strategicky přemýšlíš a vnímáš věci celostně, dokážeš realisticky stanovovat cíle, dávat           

zpětnou vazbu, poradit 
● jsi systematický/á a schopný/á dodržet deadliny 
● umíš prosadit svoje vize a myšlenky v rámci týmu, dokážeš ostatním jasně komunikovat,             

co je potřeba realizovat a proč 
● máš předchozí zkušenost (2-3 roky) s fundraisingem, případně business development          

managementem. Užitečná může být i zkušenost z PR  nebo marketingu.  
● jsi schopný/á ve zpracování statistických výkazů a jiných požadovaných výstupů  
● k zadaným úkolům přistupuješ proaktivně a navrhuješ kreativní řešení 
● umíš dobře anglicky, výhodou bude znalost NJ a schopnost mluvit na veřejnosti 
● pracuješ jako OSVČ 

 



Co u nás najdeš? 

● Práci na zkrácený pracovní úvazek (předpokládáme přibližně 60 hodin měsíčně) a           
bonus z fundraisingu  

● Odměnu na základě odpracovaných hodin a pravidelný bonus dle dosažených úspěchů 
● Flexibilní pracovní dobu 
● Možnost pracovat z home office, schůzky s klienty dle domluvy (předpokládá se            

převážně v Praze), on-line komunikace s týmem v Indonésii  
● Smysluplnou práci, neformální pracovní prostředí a skvělý tým, příležitost potkat se se            

zajímavými projekty a lidmi, prostor k růstu a velkou míru svobody v práci 
● Možnost uplatnit své kreativní nápady 
● Možnost dalšího odborného vzdělávání v oblasti fundraisingu 
● Nástup ihned nebo dle dohody 

 
 
 
Podívej se, kdo jsme a na čem v Green-Books.org pracujeme, na našich webovkách             
https://www.green-books.org/ 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašli do 15. září 2019 na email:            
info@green-books.org 

https://www.green-books.org/
mailto:info@green-books.org

