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Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни
Проектен мениджър (асистент)
Име на свободната позиция

гр. София
населено място

неплатена
Платена / неплатена

временна
Вид заетост – временна, постоянна

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

Стаж / доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

36 МАЙМУНИ е неправителствена организация, която има за цел да:
да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно
българско изкуство и култура;
да популяризира алтернативни практики в сферата на културата и изкуството
и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера;
да работи за активизирането на културния диалог на регионално,
национално и международно ниво;
да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата;
да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското
общество в страната; да популяризира ролята на изкуството като
политически и социален коректив;
да популяризира българското изкуство и култура извън страната.
Следвайки принципа "Млади хора за млади хора", екипът адресира своята работа
основно към младото и активното поколение. Включването в отделните прояви на музикална
импровизация на живо, заедно с използването на аудио и видео технологии придават на
театралното действие съвременен вид и по необичаен начин подчертават актуалността на
разработваната тема. Провеждането на събития в "алтернативни пространства" не само
популяризира съвременни европейски артистични практики, но изразява и спонтанната
необходимост на родния ни културен контекст за развитие и разнообразие от сценични форми
и артистични подходи.
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www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

-

подготовка и реализация на свободен театрален проект;
работа на терен при подготовка и реализация;
координация и комуникация с трети заинтересовани страни;
административна дейност;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не е задължителен

Образование:
-

образование в сферата на културологията; връзките с обществеността; мениджмънт и
администрация; сценичните изкуства и др.

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

Английски език (добро владеене на устно и писмено ниво)

Компютърна грамотност
-

MS Office - Word, Excel

Други:
-

интерес към съвременното изкуство и новите експериментални форми

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Придобиване на опит в сферата на културния проектен мениджмънт чрез писането на
проекти, намиране на финансиране и реализиране на театрални продукции.
Организационна подготовка на културно събитие.
Работа на терен с артистични екипи и комуникация с медии и държавни институции.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
форум Кариера с кауза – лично
извън форума – на e-mail: 36monkeys@gmail.com
- автобиография
- мотивационно писмо
Срок до 31 май
-
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