Фабрика за идеи

Стажант
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
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

Фабрика за идеи е младежка организация, създадена от група ентусиасти в края на 2006
година. Тя е дете на стартиралата по-рано същата година и активирала въпросните люде
кампания “Да спасим Иракли”. Кампанията ни доказа и убеди необратимо, че когато хубави
хора имат хубава кауза и забъркат още креативността си в това, резултатът може да е само
добър и да се окаже забавно да променяш света около себе си. Организацията функционира
като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011 година. Интересът
и любопитството ни са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално
образование) и социалната промяна. Изследваме активно как чрез играта да катализираме
положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в
процесите на взимане на решения, социално предприемачество, гражданско образование и др.
Мисията на Фабрика за идеи е да пробужда чрез иновативни подходи потенциала за социална
промяна у всеки, готов да стане “Фабрикант”. Нашите инструменти са неформалното
образование, креативността и създаването на мрежи от страхотни хора, които заедно могат да
променят нещата около себе си. Страстта ни е дa доказваме, че у всеки е задрямал по един
Ганди, Мандела или Мартин Лутер Кинг. В краен случай поне по един Бил Драйтън. А на
събуждане дори те имат нужда от подкрепа!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
ОЧАКВАМЕ ДА СИ
отГОВОРен, но не скУЧЕН
с добър английски език...и български
с ЛЕК и четивен стил на писане, както и страст към blogging-a
възПРИЕМчив, но не без собствено мнение и ВИЖдане
човек, спoсобен да почерпи от добрите ИДЕи, но и да отстоява собствените си креативни
предложения
с интерес и опит в работата със социални мрежи

Търсим те, защото си:
Самоинициативен/а
Креативен/а
Любопитен/а и активно търсещ/а информация
Сърцето ти гори в темата социална промяна, но разбиташ, че и за това е необходима
отдаденост далеч отвъд класическата схема "от 9.00 до 17.00"
Работата в екип с разнообразни хора и поддържането на партньорства те въодушевява;
Надушил си, че сме от една порода!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не е задължителен

Образование:
-

бакалавър/магистър (студент)

Език/ езици:
-

добро ниво на английски

Компютърна грамотност:
-

MS Office - Word, Excel)

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Ако искаш да станеш част от интересни социални експерименти, да почувстваш процесите и да
се запознаваш с креативни хора, то май сме от една порода! Стажът във Фабрика за идеи е
признат от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност Културология.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
CV на форума или на e-mail: ideasfactory.bg@gmail.com до 15.06.2014

