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Българска асоциация за управление на хора

Маркетинг асистент
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

4 часа
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволен сътрудник
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел,
която е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в
управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност
за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на
хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в
областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и
установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и
тенденции в професията. Към момента асоциацията има над 850 индивидуални и
корпоративни членове.
Какво правим?
Нови и интересни неща всеки ден! Организираме големи и малки, национални и
международни, формални и неформални събития! Инициираме и участваме в различни
проекти! Поддържаме множество партньорства! Комуникираме активно с над 2000 души
ежедневно! Правим проучвания! Работим много и с усмивка!
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

участва активно в организацията на различни по вид и профил събития – обучения,
семинари, международни конференции
подпомага дейностите по маркетинг и реклама на организацията

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Не се изисква задължително

Образование:
-

търсим студенти (минимум 3 курс) в специалност от областта на маркетинг, реклама,
комуникация

Език / езици – ниво на владеене (писмено и устно)
-

Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо

Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel)
-

Владеене на MS Office

- Други
-

креативност – търсим човек, който има идеи и не се притеснява да ги споделя!

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Интересни проекти
Позитивна работна среда
Възможност за посещение и участие в различни полезни семинари и обучения за
придобиване на различни знания и умения
Възможност за натрупване на опит в реална среда
Възможност за създаване на богата мрежа от контакти

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Автобиография и мотивационно писмо.
Могат да бъдат изпратени на адрес: bapm@bapm.bg или да бъдат предадени лично по време
на форум „Кариера с кауза“.
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