Buscamos Mobilizador de Voluntariado para trabalhar em São Paulo!
O novo programa de voluntariado juvenil de Habitat Brasil é uma estratégia que alia a
captação de recursos com voluntariado em prol de moradia digna para todos.
Procuramos alguém para liderar essa iniciativa, quem tem como missão captar parceiros
(pessoas físicas e jurídicas) para desenvolver ações de voluntariado em grupo, mobilizando
os recursos e colocando a mão na massa nas reformas de casas precárias em SP e/ou
construção de cisternas no nordeste.

Principais responsabilidades:



Prospectar pessoas e instituições (tais como universidades, colégios, igrejas,
associações estudantis e outros coletivos) interessadas em formar grupos
para atuarem como voluntários ativos nos projetos em Recife e São Paulo.



Atingir as metas mensais de grupos fechados para cada projeto.



Dar visibilidade e posicionar o programa junto ao público jovem por meio de
palestras em universidades, eventos de prospecção e relacionamento,
vídeos, etc.



Prospectar e Negociar com foco no fechamento de novos grupos, que inclui:
elaborar orçamento e proposta, realizar reuniões e apresentações, fazer
follow up, e, após aprovado, enviar todos os documentos, materiais e
informações necessárias ao grupo, assim como solicitar documentos e
informações do grupo, como contrato, dados dos participantes, etc.



Manter a base de voluntários cadastrados atualizada e ativa, que inclui:
atendimento direto (dúvidas, informações, atualização de dados),
segmentação e análise por perfil, planejamento e operacionalização de
ações de relacionamento.



Orientar e oferecer apoio aos grupos de voluntários na divulgação e
captação dos recursos necessários para a realização das ações.



Apoiar a equipe de campo no planejamento e na organização logística das
ações de voluntariado, repassando todas as informações necessárias para
que a execução corresponda ao que foi negociado com os
voluntários/grupos.



Oferecer suporte ao voluntário antes, durante e depois da ação voluntária
(orientações, dúvidas, envio de materiais, prestação de contas, etc);



Representar a organização em eventos externos com o tema de
voluntariado que reforcem o posicionamento da Habitat Brasil nessa área
e/ou tenham potencial de mobilização de voluntários/grupos



Promover e divulgar os programas de voluntariado oferecidos por Habitat
Brasil, em conjunto com a equipe de comunicação e de programas.

Requisitos:
 Superior completo
 Desejável experiência em Vendas/Área Comercial ou Captação de Recursos no
Terceiro Setor (trabalho com meta de vendas); e/ou Mobilização de Pessoas para
Voluntariado.
 Facilidade de relacionamento com o público jovem.
Tipo de contratação: Pessoa Jurídica ou Autônomo
Carga horária: Flexível - Avaliação de Resultado por meta.
Local de trabalho: Flexível, com necessidade de comparecimento no escritório de Habitat para
a Humanidade em São Paulo para participação em algumas reuniões.
Remuneração fixa + comissão por grupo fechado e captado que realize a ação
·

Enviar o currículo + carta de apresentação para o e-mail: rh@hph.org.br, com o assunto
“Mobilizador de Voluntariado” até 20/04. Após esse período os currículos recebidos não
serão analisados.

