DESCRIÇÃO DO CARGO
GERENTE DE COMUNICAÇÕES
A International Rivers tem o prazer de anunciar uma oportunidade de se juntar à nossa equipe como
Gerente de Comunicações. Como Gerente de Comunicações, você será responsável pela coordenação
de uma estratégia de comunicação externa eficaz que aumente a visibilidade, a base de apoio, o
impacto e a coordenação da organização em todas nossas equipes regionais. Você trabalhará em
colaboração com a Equipe de Gestão como líder fundamental no trabalho da organização para proteger
os rios em todo o mundo e defender os direitos das comunidades que deles dependem.

QUEM SOMOS
A International Rivers (IR) trabalha no cruzamento do meio ambiente com os direitos humanos e a
justiça social. Trabalhamos principalmente na África, na Ásia e na América Latina, com uma rede
internacional de pessoas afetadas por barragens, organizações de base, ambientalistas, defensores dos
direitos humanos e outros que estão empenhados em acabar com projetos destrutivos de rios e
promover melhores opções. A International Rivers tem experiência em grandes barragens, políticas
energéticas e hídricas, mudança climática, e instituições financeiras internacionais. Apoiamos as
organizações parceiras e as pessoas afetadas pelas barragens, fornecendo orientação, treinamento e
assistência técnica e advogando em nome deles perante governos, bancos, empresas e agências
internacionais.

RESPONSABILIDADES
O Gerente de Comunicações coordenará a estratégia de comunicação externa da organização. As suas
funções incluirão:

•
•

Desenvolver, coordenar e implantar os planos de comunicação organizacional;

•

Construir e manter relações fortes e duradouras com os principais repórteres, editores,
blogueiros e colunistas;

•

Coordenar os impulsos da mídia e maximizar as oportunidades de cobertura dos sucessos,
relatórios e eventos da campanha;

•

Apoiar o pessoal de outros países nos seus esforços para gerar uma maior cobertura mediática
específica da região;

•

Treinamento de pessoal nas principais mensagens da organização e no posicionamento dos
mesmos como porta-vozes;

•

Elaboração e/ou edição de uma série de comunicações organizacionais, desde comunicações
digitais e de arrecadação de fundos até textos para a mídia e publicações;

•

Coordenar a publicação dos principais relatórios e outras comunicações desenhadas.

Desenvolver mensagens fortes e coerentes em todas as campanhas e programas da
organização;
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Como Gerente de Comunicações, você também será responsável por:

•

Gerir um sistema para comunicações internas eficientes e inclusivas dentro dos locais da
organização nos Estados Unidos e internacionais;

•

Trabalhar com nosso Tecnólogo Líder para desenvolver uma estratégia de conteúdo que
otimize o crescimento da Web, da lista e das mídias sociais;

•

Trabalhar com o Diretor de Filantropia para desenvolver e executar planos para expandir listas
de e-mails e alavancar oportunidades para a arrecadação digital de fundos;

•

Gerenciar os contratos com designers, escritores, editores e revisores.

QUALIFICAÇÕES, COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIA
Qualificações requeridas:
● Cinco ou mais anos de experiência trabalhando em comunicações de advocacia, de preferência
para organizações de defesa do ambiente ou de justiça social;
● Fluência em inglês, bem como forte fluência de trabalho em espanhol ou em português;
● Paixão pela justiça ambiental, social e econômica;
● Excelentes habilidades de redação, edição e revisão;
● Experiência comprovada garantindo mídia conquistada e construindo uma presença digital;
● Grandes habilidades de liderança e capacidade para tirar partido dos pontos fortes de outros
para atingir objetivos comuns;
● Experiência gerenciando múltiplos projetos sob pressão para cumprir prazos e com prioridades
concorrentes; e
● Capacidade e disponibilidade para viajar com alguma regularidade e trabalhar algumas noites e
fins de semana, conforme necessário. Nota: Atualmente, os nossos funcionários não estão
viajando durante a pandemia.
Qualificações desejadas:
● Experiência com o trabalho de web e de design de impressão;
● Experiência de trabalho em diversos contextos culturais e políticos com equipes transculturais
para as quais o inglês é muitas vezes uma segunda língua.
Remuneração e outros detalhes: Este é um trabalho de tempo integral. A faixa inicial de remuneração
para os candidatos baseados nos EUA é de US$ 50.000 a US$ 80.000 por ano, dependendo da
experiência e da geografia. O pacote de benefícios para candidatos baseados nos EUA inclui férias e
feriados generosamente pagos, licença médica, seguro de saúde e uma conta de reembolso de
assistência médica. Os candidatos estabelecidos na América Latina serão considerados para um contrato
de acordo com as referencias de mercado do seu país e com benefícios semelhantes. A International
Rivers esforça-se por oferecer uma remuneração competitiva em comparação com a média salarial do
mercado para cargos comparáveis, ao mesmo tempo em que mantêm a diferença entre os salários mais
baixos e mais elevados oferecidos, refletindo a nossa estrutura colegiada e levando em consideração os
diferentes custos de vida nos lugares em que opera.
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Inicialmente, você se reportará ao nosso Gerente de Parcerias e trabalhará em estreita colaboração com
as pessoas dos pontos de comunicação de todas nossas regiões e com o Associado de Comunicação e
Desenvolvimento. Esperamos que o gerente viaje pelo menos uma vez por trimestre para planejamento,
treinamento cruzado e realizar eventos de mídia. Dito isto, durante a pandemia, o nosso pessoal não
esta fazendo viagens.
Lugar: Temos preferência por candidatos com sede na Bay Area (nossa sede nos EUA) ou Brasília, BZ
(nosso escritório regional na América Latina). Também consideraremos candidatos baseados na maioria
das grandes cidades dos Estados Unidos ou perto delas, especialmente Los Angeles. Cidade de Nova
Iorque; Portland, OR; Seattle, ou Washington, D.C., bem como candidatos nas seguintes cidades da
America Latina: Bogotá, CO; Lima, PE; Cidade do México, MX; e Santiago, CL. Durante a pandemia, todo
o pessoal trabalha em casa.
Nossa equipe: Somos uma organização global com sede em Oakland, CA e escritórios regionais na
África, Ásia e América Latina. O nosso pessoal vem de uma variedade de regiões em todo o mundo e
tem uma bagagem variada, incluindo organizações da sociedade civil, organizações ambientais e de
saúde pública, novas empresas e muito mais. Orgulhamo-nos de sermos um lugar de boas-vindas para
mulheres, pessoas de cor, pessoas LGBTQ+, pessoas com diferentes origens religiosas, étnicas, e
familiares, e esforçamo-nos ativamente por ser melhores.
Para candidatar-se: Por favor, envie um currículo e uma carta de apresentação, incluindo o seu
interesse na nossa missão, para jobpostcomms@internationalrivers.org. Por favor, inclua
"Communications Manager" na linha de assunto e nos informe onde você ficou sabendo sobre o cargo.
As candidaturas serão revistas após a sua apresentação, e as entrevistas serão realizadas numa base
contínua até que o cargo seja preenchido. A International Rivers está trabalhando com Sarah Bennett
Consulting para coordenar essa busca. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com
qualquer pergunta com a Sarah e a sua equipe no e-mail acima.

Por favor, visite https://www.internationalrivers.org/about/jobs/ para obter mais informações.
International Rivers é um empregador que oferece oportunidades iguais para todos. Encorajamos as
candidaturas de todos os candidatos qualificados, independentemente da idade, classe, diversidade
funcional, etnia, sexo, raça e orientação sexual.
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