www.karieraskauza.eu
AIESEC

Доброволец за международен обмен
Име на свободната позиция

Унгария
населено място

Неплатен
Платена / неплатена

До 30 часа седмично
Вид заетост - временна, постоянна

6 часа
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 124 страни и над
2 400 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от
възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.
За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 500 конференции, предоставя
над 5 000 професионални стажа, 16 000 социални стажа и 24 000 лидерски позиции за
своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и
определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за
развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.
Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на
младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ
таланти – бъдещите лидери на бизнеса.
Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита,
уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Работа с деца;
- Обучение на децата на английски език.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:

-

Да има опит в работата с деца;

Образование:
- Да е студент в момента или наскоро завършил;
Език / езици:

-

Да говори английски на средно или над средното ниво;

Компютърна грамотност:
- MS Office – Word, Excel основни познания
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Придобиване на опит в сферата на образованието;
- Възможност за придобиване на членство в организацията;
- Възможност за придобиване на професионален опит (опция за заемане на свободни
позиции в локалните секции на организацията)
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Може да се кандидатсва след като се попълни следната форма:
https://podio.com/webforms/5642657/442722
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