www.karieraskauza.eu
Фондация „Фактор”
Велосипеден водач – екскурзовод
Име на свободната позиция

София
населено място

Частично платена
Платена / неплатена

от Юни до Ноември, 2014
Вид заетост - временна, постоянна

3 часа
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Фактор” е създадена през 2009 година с основен предмет насърчаване,
разработване и реализация на еко инициативи и подпомагане на еко туризма на територията
на Р. България и по-специално в столицата. Фондация Фактор разработи инициативата
„Обиколка на зелена София” – на английски „Sofia Green Tour” в насока насърчаване на
туристическия поток с цел развитие на културен и Еко туризъм в България и популяризиране
на София и България като интересна туристическа дестинация, представена чрез система от
безплатни турове с водачи-доброволци. (www.sofiagreentour.com)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Oбичаш София и България, имаш познания за нейната история, култура, социален
живот и искаш да ги споделиш с гостите на столицата;
- Oбичаш природата и обичаш да караш колело;
- Говориш свободно английски, така че хората от всяко кътче на света да могат да те
разберат;
- Общителен си, ентусиазиран и обичаш да разказваш;
- Оганизиран си и си отговорен;
- Студент ( работата с нас може да се зачете за стаж) или безработен, който търси
промяна;
- Ще си в София пролетта и лятото (от Април до Ноември)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Работа в сферата на туризма ще се счита запредимство
Образование:
- Минимум завършено средно образование
Език/ езици:
- Отлично владеене на английски език
Компютърна грамотност:
- Ползване на интернет и социални мрежи
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Не обикновена работа, а мисия и преживяване;
- Чудесна възможност да добиеш практически опит, и да тренираш организационните,
комуникационните, и езиковите си умения;
- Приятелска работна атмосфера, където на първо място се забавляваш и създаваш
познанства с хора от целия свят;
- Ще имаш възможност да придобиеш ново образование и да получиш лиценз за
"Ескурзовод"

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Може да кандидатствате на събитието „Кариера с кауза” лично, като донесете кратка
автобиография и мотивационно писмо или да ги изпратите тук: Sofiagreentour@gmail.com в
срок до 05 юни
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