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Сдружение Професионален форум за образованието

Специалист „Връзки с обществеността”
Име на свободната позиция

София, ул. Г.С. Раковски 154
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост – временна, постоянна

до 5 часа седмично
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Професионален форум за образованието” е създадено през 2002 г. от група
педагози с богат и разнообразен педагогически опит, с интереси в областта на иновациите в
образованието. Дейността на сдружението е насочена към: представяне и популяризиране на
добри практики, постижения, проекти на средни и висши учебни заведения, детски градини,
извънучилищни образователни институции и консултации, обучение, подпомагане на педагози,
ученици и родители в участието им в образователния процес, при представяне на дейността
им, при подготовка и реализация на проекти. През 2014 г. приоритет в нашата дейност е
неформалното образование. Отваря врати нашият семинарен и коуъркинг център „Раковски
154”, в който са добре дошли всички наши приятели и партньори. Работим активно по програма
„Еразъм+” за младежки обмени и образователни партньорства, както и по редица други
европейски програми и инициативи
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

планиране, подготвяне и реализиране на различни промоционални кампании на
събития, организирани от Сдружението.
създаване на дългосрочна стратегия за популяризиране на Сдружението.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:

-

не е необходим

Образование:

-

Средно или висше образование

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

-

Английски: устно – средно ниво на владеене, писмено – средно ниво на владеене

Компютърна грамотност (например MS Office – Word, Excel)

-

добро ниво на компютърна грамотност на приложенията на MS Office и Google
(calendar, drive etc.)

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме възможност за участие в разнообразните дейности на нашия семинарен център,
работа в приятелски екип от млади хора, целящ да постига резултати съобразени с най-новите
практики за организиране на събития в България и чужбина, според предмета на дейност на
сдружение „Професионален форум за образованието”. Предлагаме възможност за провеждане
на работилници на включилите се доброволците според техните интереси и умения и
разработване на собствени проекти и оказване на помощ по тяхното оформяне и подаване.
Предлагаме в замяна на доброволния труд възможност за участие в различни международни
събития, по които сдружението е партньор.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

Europass CV и мотивационно писмо
Срок за кандидатстване – 31.05.2014 г.
Начин: изпращане на писмо, съдържащо изисканите документи на o_forum@abv.bg и
предложение за среща с екипа на Сдружението в удобно на кандидата време.
Място на провеждане на срещите: гр. София, ул. Г. С. Раковска 154, партер.
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