
 
 

HABITAT FOR HUMANITY THAILAND/มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 

มลูนิธิที่อยูอ่าศยั ประเทศไทย  เป็นมลูนิธิที่ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุง่พฒันาคณุภาพชีวิตของคนไทยผ่านการ
สร้างบ้านและพฒันาชุมชน โดยร่วมกับพนัธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกนัที่จะน าการพฒันาแบบองค์รวมและสร้างความ
ยัง่ยืนอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงในเชิงบวกที่สง่ผลในระยะยาว เราเช่ือวา่การให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีบ้านและที่อยู่อาศยัที่ดี เป็น
องค์ประกอบที่มีผลสบืเนื่องไปยงัการพฒันาในด้านอื่น  เช่น เพิ่มพนูรายได้ของครอบครัว เอือ้ต่อการศึกษาของเยาวชน สร้าง
เสริมสขุอนามยั และน าให้เกิดการบรูณาการทางสงัคม ปัจจุบนั เราด าเนินงานมาแล้วในพืน้ที่ 42 จงัหวดั ได้สร้าง ซ่อมแซม
และฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลงัในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน หากคุณมี
วิสยัทศัน์เดียวกนักบัเราและมีความปรารถนาที่จะร่วมกนัท าพนัธกิจในการขจดัปัญหาด้านที่อยู่อาศยัที่เสื่อมโทรมให้หมดไป
จากสงัคมไทย โดยการช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสนัน้ เข้ามาร่วมงานกบัเราได้ในต าแหนง่ดงันี ้: 

 Fundraising Coordinator (Sale)  

Job Responsibilities: 
 Lead, inspire and oversee corporate and Disaster Response (DR) team to achieve HFHT’s 

goal and ensure RD team is on track with expected KPIs. 

 Raise fund and achieve HFHT’s corporate and Disaster Response (DR) revenue target per 

Annual Job Plan. 

 Develop strategies and plans to pitch new corporate and Disaster Response (DR) donors in 

Thailand. 

 Maintain/develop strong relationship with the existing donors. 

 Work with HFHI for strategies and plans to increase multi-national corporate donors. 

 Work with the Program team to develop and new projects according to donor requirements. 

 Manage weekly plan, monthly report, analyze the result of Corporate efforts to supervisor 

 Use appropriate IT systems (e.g. CRM) to track corporate and DR RD effort 

 Establishing a long-term fundraising mechanism and propose to government / private 

sector. 
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 Represent the organization in business meetings or appropriate events for RD, networking, 

etc. for the growth and development of HFHT (including attend Build events of key donors) 

 Prepare corporate and DR information on a as needed basis to support Board meetings 

 Accompany corporate teams for site survey, builds, etc. 

Job Qualifications: 

 Bachelor’s Degree or higher in any fields. 

 Male/Female, age 28-40. 

 At least 3 years experience in fundraising and/or sales would be advantaged. 

 Good in computer literacy, excel, MS Word, power point, Microsoft project etc. 

 Strong command of written and spoken in English is a MUST. 

 Excellent presentation skills. 

 Good interpersonal & communications skills, details-oriented and able to work under high 

pressure. 

 Be able to travel for field work purposes. 

สนใจสง่ประวตัิสว่นตวัและเอกสารประกอบมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล thanyaratl@habitatthailand.org   
ติดตอ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 0-2664 0644 ตอ่ 1601 หรือ 081-888-1631  
ประวัติผู้สมัครทุกท่านจะถกูเก็บเป็นความลับ 
 

ระดับต าแหน่งงาน ผู้ประสานงาน 
อายุงาน  อยา่งน้อย 3 ปี(ในต าแหนง่งานท่ีเก่ียวข้อง) 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสงูกวา่(ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง) 
ประเภทธุรกิจ  องค์กรไมแ่สวงหาผลก าไร 
ประเภทงาน  ระดมทนุ 
สถานที่ท างาน  ส านกังานใหญ่(สขุมุวิท 21 อโศก) 
เงนิเดือน  25,000-35,000 
ประเภทการจ้างงาน งานเตม็เวลา, งานประจ า 
สวัสดกิาร  ท างานสปัดาห์ละ 5 วนั, วนัพกัผอ่นประจ าปี, ประกนัสงัคม, ยนูิฟอร์ม, ประกนักลุม่, อื่นๆ 

ปิดรับสมัคร  วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
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