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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών Fundraising Manager / 
Charity Expert 

Για τη Homo Digitalis 

Η Homo Digitalis ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί την πρώτη και μοναδική Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία στην Ελλάδα με σκοπό την προστασία των ψηφιακών 
δικαιωμάτων, δηλαδή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη σύγχρονη ψηφιακή 
εποχή. 

Το όραμά μας είναι μία ψηφιακή εποχή δίκαιη, ανοιχτή και υπεύθυνη όπου η 
τεχνολογία ισορροπεί μεταξύ προόδου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζει την ευημερία όλων μας. Με πολύ πάθος και ενέργεια δημιουργούμε το 
έδαφος, ώστε τα ψηφιακά δικαιώματα να ανθίσουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η 
αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ελευθερίες 
όλων μας. Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους συμπολίτες μας, 
συμβουλεύουμε τους φορείς λήψης αποφάσεων, και παρεμβαίνουμε όταν δεν 
εγγυάται η προστασία των δικαιωμάτων μας.  

H Homo Digitalis έως σήμερα εκπονούσε τις δράσεις της σε εθελοντική βάση. Πλέον 
μεταβαίνει σε μία νέα εποχή κατά την οποία επιδιώκει να γίνει μία οργάνωση με 
προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης, το οποίο θα ενισχύσει τον 
στρατηγικό και πρωταγωνιστικό της ρόλο, πάντα σε συνεργασία  με το ισχυρό δίκτυο 
εθελοντών της. 

Fundraising Manager / Charity Expert  

 

Η Homo Digitalis αναζητεί με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών Fundraising 

Manager / Charity Expert  για να συνεχίσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη δράση της. 

O/Η Fundraising Manager / Charity Expert μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό 

πρόσωπο. Σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο οι προτεινόμενοι συνεργάτες 

του νομικού προσώπου πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

Αντικείμενο 

• Σύνταξη και διαχείριση βάσης δεδομένων χορηγών (διεθνών και εθνικών 

ιδρυμάτων, ιδιωτικών εταιρειών και εταιρειών που προσφέρουν δωρεές). 

• Τακτική παρακολούθηση προγραμμάτων και ιστοσελίδων δωρητών. 

Εντοπισμός και δημιουργία δικτύου επαφών με πιθανούς δωρητές (εταιρείες 

και οργανισμούς) που ταιριάζουν με το έργο της Homo Digitalis. 

• Σύνταξη προτάσεων για έργα/συγκέντρωση κεφαλαίων σε συνεργασία με το 

ΔΣ και το αρμόδιο προσωπικό της Ηomo Digitalis. Διασφάλιση της έγκαιρης 

υποβολής των εν λόγω προτάσεων και διοργάνωση συναντήσεων με πιθανούς 

δωρητές (εταιρείες και οργανισμούς). 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων συγκέντρωσης χρημάτων (fundraising) στην 

Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή/και καμπάνιας crowdfunding. 
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• Βελτίωση και ανάπτυξη πρόσθετου προωθητικού υλικού για την Homo 

Digitalis σε συνεργασία με το ΔΣ, το αρμόδιο προσωπικό ή/και τα μέλη της 

Οργάνωσης. 

• Σύνταξη ανάλυσης των δραστηριοτήτων συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις 

τακτικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Homo Digitalis. 

• Εκπροσώπηση της Homo Digitalis σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

δικτύωσης και fund raising. 

• Υλοποίηση έρευνας για την εξεύρεση εναλλακτικών πόρων για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού. 

• Σύνταξη προτάσεων για άλλες καινοτόμες ιδέες για αποτελεσματική 

συγκέντρωση πόρων. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο πανεπιστημίου σε σχετικό τομέα όπως ενδεικτικά οικονομικά, 

επικοινωνία/μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων. 

• Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στη συγκέντρωση κεφαλαίων 

ή στη διαχείριση έργων – αποδεδειγμένη γνώση της διαχείρισης έργων 

συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών. 

• Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών 

Οργανώσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. 

• Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών. 

• Εμπειρία διαχείρισης ομάδας. 

• Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 

• Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ. 

 

Παροχές & Προνόμια 

• Επαγγελματικά ταξίδια. 

• Ευέλικτο ωράριο εργασίας. 

• Εργασία εξ’ αποστάσεως. 

 

Τρόπος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Τα άτομα ή τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται 

να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ή αντίστοιχη πρόταση συνεργασίας στη 

διεύθυνση e-mail info@homodigitalis.gr  και θέμα μηνύματος “Αίτηση-

Fundraising Manager / Charity Expert” έως και τις 28/02/2023, 23:59 Ώρα 

Ελλάδας.  

 

Η ομάδα της Homo Digitalis θα εξετάσει τα βιογραφικά σημειώματα ή τις 

αντίστοιχες προτάσεις συνεργασίας μόνο μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας και θα 

ενημερώσει σχετικά τόσο τους αιτούντες που περνούν στην επόμενη φάση της 

διαδικασίας αξιολόγησης, όσο και τους αιτούντες που δεν περνούν σε αυτήν. 
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Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τα 
επισυναπτόμενα έγγραφα που θα αποσταλούν στη διεύθυνση info@homodigitalis.gr για 
την πλήρωση της ανοιχτής θέσης σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών “Fundraising 
Manager / Charity Expert ” αποτελούν προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που 
υποβάλουν το ενδιαφέρον τους. Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας 
αποκλειστικά προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων από το Δ.Σ. της 
Homo Digitalis, ενώ οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε άλλα 
μέλη της οργάνωσης ή σε τρίτους. Μετά την περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
υποψηφίων, οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη 
σχετική ενότητα της  ιστοσελίδας της Ηοmo Digitalis. 
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