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Българска асоциация за алтернативен туризъм
Асистент организация на събития
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

4-8 часа (гъвкаво)
Продължителност на работното време

Стаж/доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Българска асоциация за алтернативен туризъм е сдружение в обществена полза за развитие на
устойчив и отговорен туризъм. Сдружението обединява малки места за настаняване – къщи за
гости и семейни хотел, специализирани туроператори занимаващи се предимно с еко и селски
туризъм, общини, неправителствени организации, дирекции на паркове и физически лица с
интереси към алтернативния туризъм. През 2008 г. БААТ създаде марка за качество в местата
за настаняване „Зелена къща“ – сертификатна марка базирана на европейските изисквания на
ECEAT и Eurogites. Две години по-късно Асоциация съвместно с Одисея –ин стартира фестивал
Зелени дни с цел да събере на едно място отговорните бизнеси, натуралните продукти,
зелените къщи и хората със зелени идеи. Повече за дейността на БААТ можете да намерите
на: www.baatbg.org.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

помощ по време на събитие Зелени дни – техническа помощ на място;
връзка с изложители и участници в програма;
анкетиране на посетители.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

няма конкретни изисквания за професионален опит;

Образование:
-

средно/ висше образование;

Език/ езици:
-

добро ниво на владеене на английски език;

Компютърна грамотност:
-

добри умения за работа с MS Office - Word, Excel;

Други:
-

комуникативна личност с възможност за работа в екип.
.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме на желаещите да ни помогнат възможност да участват в организацията на събитие
Зелени дни, което се провежда за 6та година в София. Ще можете да се включите както в
организационната работа, така и в творческата работа. Ще се срещне с различни хора от НПО
сектора, фермери, търговци на био продукти, представители на различни спортни организации
– катерене, велосипеди, къмпинг екипировка, тичане, йога и т.н. След края на събитието при
интерес може да продължите да помагате в оперативната работа на БААТ или да се докоснете
до работата в туроператор за еко и селски туризъм – Одисея –ин (член на БААТ).
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Изпратете CV/ автобиография и мотивационно писмо на адрес baatbg@gmail.com или
кандидатствайте лично, по време на форум „Кариера с Кауза“.
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