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Сдружение „Зелен”
Мениджър Проекти
Име на свободната позиция

София и света
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

10 часа на седмица
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Зелен” е символ и на нещо ново, неопетнено, но и нестабилно. Зелен е цветът на
всяка една идея, която вижда бял свят за първи път. Нашата мисия е да подаваме ръка на
състоятелните начинания, които имат нужда от подкрепа.
Оттук следва и една от основните цели на сдружението, а именно подпомагането на младежки
инициативи, характерезиращи се от основните „зелени” принципи. Сред другите цели, които
сдружението си поставя са устойчивото развитие на регионите и стимулирането на местния
бизнес; културен и обществен възход на малките населени места и тяхното облагородяване
посредством реализацията на редица събития; постоянен обмен на хора и идеи с организации
осланящи се на същите принципи; изграждането на комунални екоселища, в които външното
влияние е сведено до чисто познавателен минимум.
Едни от основните средства за постигане на гореупоменатите цели са безвъзмездната
подкрепа за реализацията им и набирането на дарения. Основни „зелени” активности са
организирането на работилници, семинари, кръгли маси, обучения, фестивали и други форуми
и събития промотиращи и подпомагащи реализацията на целите на сдружението.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Лоялност към организацията и нейните цели
-

Разписване и управление на проекти

-

Следене на инструменти за финансиране

-

Усет към детайла в планирането, антикризисни мерки

-

Дефиниране на времеви рамки за поетите ангажименти и тяхното спазване

-

Редовно присъствие на общи събрания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Опит на подобна позиция в НПО ще се счита за предимство
Образование:
- Хуманитарни науки, квалификационна степен според възрастта
Език/ езици - ниво на владеене (писмено и устно):
- Много добро владеене на английски език
Компютърна грамотност:
- МS Office
Други:
- Свободно и грамотно писмено изразяване на български език!
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Пълна свобода в изграждането на проектната концепция
-

Натрупване на практически опит в разписването и управлението на проекти

-

Участие в международни обмени и обучения, организирани от наши партньори

-

Получаване на сертификат и препоръка

-

Възможност за работа от вкъщи, гъвкаво работно време

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатства се лично на форум „Кариера с кауза”, на редовните ни срещи, за които актуална
информация може да се получи на +359 877 853 769, 2greena3@gmail.com или
www.facebook.com/greenassn
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