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MoveBG
Експерт ПР и комуникации
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Гъвкаво работно време
Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
MoveBG е общност от хора, които споделят общи ценности и принципи, искат демократично
развитие на България, участват активно в европейския процес, учат се и изработват политики
за устойчиво развитие. MoveBG е мястото, където заедно, експерти и прогресивни граждани,
участват в търсенето и намирането на адекватни, балансирани, дългосрочни решения за
държавата и обществото. MoveBG обединява експертен опит и гражданска енергия за
изграждането на по-добра, съвременна, демократична и европейска България.

За по-успешно и ефективно постигане на своята мисия, MoveBG разширява своя екип и търси
да назначи Експерт ПР и комуникации.

www.movebg.com | Facebook | Twitter
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Оптимизиране и прилагане на комуникационната стратегия на MoveBG;
Изготвяне и изпълнение на комуникационните планове за различните програми на
организацията;
Медийно отразяване на дейностите на организацията и медиен мониторинг;
Изработване на комуникационни материали, вкл. статии и съдържание за социалните
мрежи;
Организиране на събития и кампании;
Установяване и поддържане на контакти с ключови медии за популяризиране на
дeйността и идеите, за които работи MoveBG;
Реализация на креативни начини за общуване с нашите публики;
Разработване и изпълнение на стратегия и механизми за набиране на средства;
Проучване, оценка и приоритизиране на потенциални спонсори и донори;
Изграждане и поддържане на добри отношенията с корпоративни и индивидуални
дарители;
Идентифициране на подходящи възможности за финансиране на проекти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Минимум 2 години опит, свързан с описаните професионални ангажименти;
- Опит в НПО сектора е препоръчителен, но не задължителен.
Образование:
- Завършено висше образование в сферата на PR и комуникации, журналистика,
филология, маркетинг или друга подходяща област.
Език/ езици:
Отличен английски език – писмен и говорим;
Компютърна грамотност:
- Отлична компютърна грамотност;
Други:
-

Добра писмена култура – творчески подход и правопис;
Комуникационни и презентационни умения както на български, така и на английски език;
Умения за приоритизиране и работа с много и различни задачи;
Креативно мислене, последователност, организираност и амбициозност за реализация
на идеите и проектите;
Аналитично мислене и внимание към детайла.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Конкурентно заплащане;
Среда за професионално и личностно развитие;
Възможност за създаване на контакти и развиване на мрежата;
Динамичен и интересен екип;
Модерен офис в сърцето на София.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходими документи за кандидатстване: автобиография и мотивационно писмо.
Срок за кандидатстване: 16 май 2015г.
Предпочитан начин за получаване на документите: contact@movebg.com
Моля в заглавието на мейла да посочите като референция: Експерт ПР и комуникации.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
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