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Фондация Outward Bound® - България
Координатор „Младежки дейности”
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост – временна, постоянна

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

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация Outward Bound® е в България от 1994 г. Тя е лицензирана от Outward Bound
International UK TRUST – най-старата и най-голямата образователна приключенска организация в
света, създадена през 1941 в Уелс, Великобритания. Към момента има над 50 Outward Bound
училища в над 35 страни по целия свят.
Нашата мисия е да помогнем на хората да открият и развият собствения си потенциал;
да се грижат за себе си, другите и света коло тях, посредством предизвикателни преживявания в
непознати места.
Ценности: Смелост, Доверие, Почтеност, Състрадание и Сътрудничество
Методът, който използваме е „Учене чрез преживяване”. Успехът на този метод е във
възможността участниците на момента да видят резултата от своите решения и действия. Чрез
различни игри/активости участниците биват изведени от обичайната им среда, получават задачи,
които ги провокират да мислят различно, да търсят нови решения. Градацията в сложността на
задачите ги кара да „надскочат” себе си, да открият нови неща за себе си и другите.
Фондация Outward Bound® България организира и провежда обучения и тренинги; детски и
младежки лагери сред природата; походи в планината със специални високопроходими колички
Joelette и приключенски лагери с адаптирани игри; обучение за инструктори.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Разработване и изпълнение на стратегия за работа с младежи, ученици и студенти във
връзка с дейностите на Фондация Outward Bound® България.

-

Организиране и координиране провеждането на срещи, представяния, семинари, курсове и
тренинги.

-

Поддържане на база данни с контакти на участници.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Опит в организиране на събития и кампании.

Образование:
-

Средно.

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

Английски – писмено и говоримо – отлично.

Компютърна грамотност
-

MS Office – Word, Excel, PPt

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Възможност за работа в Outward Bound® – най-старата и голяма образователна приключенска
програма в света. Придобиване на знания и опит за и чрез „учене чрез преживяване“, сред
природата; личностно развитие; работа в екип; обмяна на опит и работа с 33 Outward Bound®
училища в целия свят.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

Автобиография и мотивационно писмо;

-

Предварителни разговори с кандидати на форум „Кариера с Кауза“;

-

Документите се изпращат на адрес: office@outwardbound.bg
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