www.karieraskauza.eu
Коалиция „За да остане природа”

Презентатори
Име на свободната позиция

София и страната
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Зависи от конкретната задача
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Коалиция „За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и
неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез
насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията
защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й,
мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании
и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно,
етично и артистично. Изпратихме много писма, сигнали и жалби по случаите, с които се
занимаваме, и проведохме много срещи с представители на българските институции.
Предизвикахме силно медийно присъствие и успяхме да привлечем широка обществена
подкрепа. В момента се борим за опазването на природата, пейзажа и биоразнообразието на
Рила, Пирин, Странджа, Иракли, Калиакра, Камчийски пясъци, Витоша и много други реално
застрашени места.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- мотивирани и усмихнати хора с опит в представянето пред публика и добри ораторски
умения. Желаещите да участват в групата ще имат възможността да бъдат запознати с
конкретни казуси, посредством кратко обучение от представители на Коалицията, които ще
бъдат представяни пред широката публика, медии, институции и фирми с цел подобряване
тяхната информираност относно конкретния случай.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Опит в представяне пред публика и добри ораторски умения.
Образование:
- Няма специални изисквания
- Език/ езици - ниво на владеене (писмено и устно)
- Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel) - Няма специални изисквания

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Възможност да подкрепите дейностите на Коалиция За да Остане Природа и да допринесете
за запазването на българската природа. В зависимост от конкретиката на случая, ще бъде
осигурено кратко обучение от представители на Коалицията относно естеството на темата,
която ще бъде представяне пред широката публика.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кратко мотивационно писмо и представяне на опит в сферата, може да изпратите информация
по е-mail на peter.todorov@biodiversity.bg
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