www.karieraskauza.eu
Фондация „Каузи”
Стажант в отдел проекти
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена/неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
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:
Фондация „Каузи” е създадена през 2009 г. с основна цел за насърчаване на
младежкото предприемачество. Във връзка с това тя организира в четири поредни години (от
2010 до 2013) Младежка предприемаческа борса. В рамките на Борсата всяка година
предприемчиви младежи с бизнес или социални идеи между 15 и 29 години със и без
увреждания получават безплатни консултации по бизнес планиране, социална интеграция,
предприемачество, контакти с инвеститори. В резултат на тези консултации младежите
разработват собствен бизнес план, който след това представят пред потенциални инвеститори.
През 2014 г. фондация „Каузи” е водещ партньор на проекти с организации от
Македония и Сърбия, благодарение на които Борсата ще бъде представена като добра
практика извън пределите на България.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Подпомагане на дейността на координатора проекти.
- Организиране на събития.
- Комплектоване на технически отчети по донорски програми.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не е задължителен. Препоръчителен е в областта на неправителствените организации
и/или работа с младежи и доброволчество.
Образование:
- Висше хуманитарно. По-важна е мотивацията.
Език/ езици:
- Английски език устно и писмено. Много от проектите, отчетите и отчетните документи
са на английски език. Освен това организацията работи с чуждестранни партньори, с
които ще се очаква от стажанта да поддържа комуникация.
Компютърна грамотност:
- Word и Excel
Други:
- Мотивация за включване в разнообразни дейности – от изготвяне на административни
документи до участие в младежки дейности и инициативи.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Стаж в утвърдена младежка организация под ръководството на експерти с
дългогодишен опит;
Разнообразна работа (административна, на „терен”);
Възможност за работа по международни проекти;
Придобиване на опит в областта на управлението на проекти.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходимо е да подаването на автобиография. Препоръчително е това да става по време на
форум „Кариера с кауза”. Конкурсът е текущ и след приключване на форума документи ще се
приемат на e-mail fondacia_kauzi@abv.bg.
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