
 
 

SPD - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER SPONSORSHIP DAN DONASI 
  

Sebelum meneruskan membaca, pastikan Anda sudah memahami DESKRIPSI 
PEKERJAAN BISNIS PARTNER SECARA UMUM 

 
 
FUNGSI: 

1. Melapor dan bertanggung jawab kepada National Coordinator. 
2. Partner Sponsorship dan Donasi bertanggung jawab untuk memulai, membangun, 

mengembangkan dan memelihara hubungan dengan bisnis, perorangan dan organisasi 
lain yang akan menghasilkan uang atau barang atau jasa berdasarkan sponsorship dan 
atau yang disumbangkan ke WEABC Indonesia. 

 
Pekerjaan Partner Sponsorship  

1. Seorang Partner Sponsor bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan permintaan 
sponsor dan upaya penggalangan dana, biasanya di lingkungan perusahaan.  

2. Tugas pekerjaan termasuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mengelola 
pembaruan dan negosiasi, mengawasi komunikasi dengan sponsor, menyelaraskan 
kebutuhan bisnis dan pasar, dan mengawasi strategi sponsor dan perencanaan leverage.  

3. Jabatan Partner Sponsor membutuhkan latar belakang yang kuat dalam penjualan dan 
pemasaran. 

4. Partner Sponsor memiliki setidaknya gelar sarjana di bidang yang relevan. Kualifikasi 
tambahan mencakup pemahaman tentang identitas merek organisasi, pengalaman kerja 
dalam peran penggalangan dana, dan keterampilan manajemen yang luar biasa. 

  
Tahu Cara: 
Berkomitmen untuk misi WEACB Indonesia, Partner akan memiliki keterampilan administrasi, 
interpersonal dan komunikasi, melek komputer, internet, memiliki pengetahuan bisnis umum, 
dan pengetahuan tentang kebutuhan dan operasi WEACB Indonesia. 
 
Kegiatan Utama: 

1. Membuat rencana Sponsorship dan Donasi yang komprehensif untuk mendapatkan 
Sponsorship dan Donasi dari berbagai sumber, baik untuk pemanfaatan space di situs 
WEABC, WEABC/Indonesia maupun skema lain yang tersedia atau dikembangkan. 

2. Mengelola proses penjadwalan Sponsorship dan Donasi dengan cara yang efisien dan 
ramah. 

3. Mengelola database dan administrasi Sponsor dan sumbangan. 



 
 

4. Mengelola inspeksi di tempat untuk sumbangan besar dan mengkoordinasikan 
pengambilan dengan penjadwalan personel WEACB Indonesia. 

5. Mengelola inspeksi di tempat untuk Dekonstruksi dan koordinasikan pekerjaan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.  

6. Bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal WEACB Indonesia, menjalin dan memelihara 
hubungan kerja yang baik dengan berbagai organisasi sponsor dan donor untuk 
memastikan keberlanjutan Sponsorship dan Donasi di masa mendatang. 

7. Membantu dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis WEACB Indonesia 
tahunan dan biaya yang dianggarkan terkait. 

8. Dalam hubungannya dengan Divisi Keuangan, membantu dalam pemeliharaan database 
sponsor dan donor; menganalisis data, dan melaporkan hasil dan rekomendasi. 

9. Melakukan tugas lain yang ditugaskan National Coordinator. 
  
Kualifikasi: 

1. Pengetahuan tentang Microsoft Office terutama Power Presentation, Word dan Excel. 
2. Kemampuan untuk bekerja dengan staf dan relawan menuju pencapaian tujuan Divisi dan 

organisasi. 
3. Pengalaman dalam operasi serupa. 
4. Kemampuan untuk melatih dan mengawasi staf dan relawan dalam memberikan layanan 

sponsorship dan donor yang luar biasa 100% setiap saat. 
 
Lingkungan Kerja Dan Permintaan Fisik (Situsional): 
Harus Bisa: 

1. Berdiri atau berjalan di atas lantai beton, tanah, untuk waktu yang lama. 
2. Tekuk, angkat, pegang, raih, dorong, dan tarik material. 
3. Berjalan dan naiki permukaan, tangga, dan tangga yang tidak rata. 
4. Label, sortir dan stok. Sesekali angkat hingga  50kg. 
5. Mungkin diminta untuk bekerja pada malam hari atau akhir pekan untuk membantu 

dalam acara WEABC Indonesia. 
 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari kontrak kerja. 
 
Proses Lamaran 

1) Pelamar yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terperinci, surat lamaran, sampel 
tulisan/kisah pekerjaan terbaru dan 3 referensi dengan baris subjek yang tepat: Partner 
____________.  

2) Harap juga menyimpan dokumen (surat lamaran, resume, dan referensi) dalam satu PDF 
dengan diberi nama sendiri 'Last Name_First Name.pdf' (mis., John_Tarigan.pdf).  

3) Aplikasi akan ditinjau secara bergilir.  



 
 

4) Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara yang akan dihubungi. Tidak ada panggilan 
telepon. WEABC adalah Pemberi Kerja dengan Peluang yang Setara. 

5) Kalau Anda yakin posisi ini sesuai dan paling tepat untuk diri Anda, silahkan kirimkan 
lamaran, cv, foto diri Anda yang terbaik, rencana kerja kalau Anda terpilih (akan baik 
dalam horizon setahun, lima tahun, dan sepuluh tahun) melalui email ke: 
eclubcomdev@gmail.com atau melalui Formulir Lamaran berikut:  

 
 

mailto:eclubcomdev@gmail.com

