www.karieraskauza.eu
"Киндерхилфе България"

Ръководител на екип/ Помощник-координатор по организационна дейност
Име на свободната позиция

София, София област, Северозападен регион
населено място

Неплатена; транспортни разходи и издръжка се поемат от организацията
Платена / неплатена

Временна: 1.07-15.09.2014; по договаряне; възможност за постоянна заетост
Вид заетост - временна, постоянна

Гъвкаво работно време; ориентировъчно по 1-2 часа дневно
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
„Киндерхилфе България“ е българо-немска благотворителна организация, която подпомага
децата, лишени от родителска грижа. Събираме средства с благотворителни концерти, както и
чрез подкрепата на нашите партньори. Реновирането на домовете и организирането излети с
децата са сред основните на дейности.
Настоящият проект е насочен към музикалното им образование. Това лято ще прекараме три
седмици с тях в домовете, учейки ги на различни музикални инструменти, песни и танци.
Създадохме и мюзикъл, посветен на децата, израснали без родителска грижа. Целта ни е на
13.09. тази година да организираме концерт в София, на който децата да покажат наученото.
Обичаш ли креативната работна атмосфера и работа с деца? Имаш идеи как да проектът ни да
се превърне в реалност? Искаш да натрупаш опит в интернационална среда? Не се колебай да
се свържеш с нас – винаги сме отворени за нови лица!
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Организиране на концерти – организация на сцена и озвучаване, събиране на
разрешителни;
- Търсене на спонсори;
- Организиране на престоя на децата в София – настаняване, транспорт, храна
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Опит в организирането на проекти, на каквото и да е ниво и естество,ще се счита за
предимство

Образование:
- Започнато висше образование (2ри семестър)
Език/ езици:
- Свободно говорене на немски e предимство;
- Английски език
Социални умения и компетенции:
- Комуникативност;
- Желание за работа в екип;
- Отговорност
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Контакт и обмен с млади хора от България и Германия в професионален и личен план
Ценен опит, които ще впечатли както приятелите ти, така и бъдещите ти работодатели
Възможност за постоянна позиция в областите мениджмънт, право, реклама,
информационни технологии, връзки с обществеността, медии

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Сподели ни мотивацията си и с какво ще допринесеш към проекта на:
shatrov@bulgarien-kinderhilfe.de
За повече информация за нашата дейност и проекта – посети нашата страница:
www.bulgarien-kinderhilfe.de
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