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НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ (НМФ)
Стажант комуникации и социални медии
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временен стаж – 3 месеца
Вид заетост - временна, постоянна

Гъвкаво работно време, 4-6 часа на ден
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации
в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации и представляващи
интересите на над 118 000 млади хора в страната.
Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в
България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките
организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и
да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните
заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.
Имаме нужда от стажант, който би желал да развива себе си в iферата на комуникации и
социалните медии. Развиваме сериозна национална и международна младежка дейност,
работим по много интересни и динамични проекти. Всичко това има нужда от сериозно
планиране и комуникиране. И точно тук имаме нужда от Стажант комуникации и социални
медии.
Стажът в НМФ предлага дава много възможности като…
работа с много и най-различни цветни личности; дейно участие в разпространяването на
програмата ни; МАХ разгръщане и развитие на креативния потенциал; посещение и участие на
многото и интересни събития, които се случват при нас; създаване на имидж; част от един
страхотен екип ни и още много…
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Популяризиране на дейностите на НМФ и нашите организации-членове (описване и
разпостраняване на новини);
Създаване на съдържание със силно послание в непринуден стил (blogging);
Планиране и реализиране на рекламни кампании (предимно във Facebook);
Събиране на материал и създаване на месечен бюлетин (с MailChimp);

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не се изисква;

Образование:
-

не се изисква, студенти в бакалавърски или магистърски програми ще бъдат с
предимство;

Език/ езици:
-

отличен книжовен български език и добро владеене на английски език /писмено;

Компютърна грамотност:
-

Добро владеене на Microsoft Office пакет (Word, Excel, Power Point) и отлична работа с
програми за електронна поща и Facebook;

Други:
Кандидатите трябва да притежават:
- отлични организационни умения;
- добра комуникационна култура;
- проактивност и самоинициативност;
- страст към социалните мрежи;
- позитивно излъчване и желание за развитие в областта на младежката политика.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Тримесечен стаж;
Сертификат за завъшен стаж;
При добро представяне стажантите ще получат препоръка;
Възможност за работа в динамичен и мотивиращ екип, обединяващ представители на
различни НПО-та и насочена към работа с млади хора и младежка политика от младите
за младите СЕГА;
Възможност да наблюдавате и да участвате пряко в изготвянето и реализирането на
младежка политика;
Динамична среда за професионално и личностно развитие;
Възможност за създаване на контакти;
Участия в събития на НМФ – дискусии, кръгли маси, обучения и конференции.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходими документи за кандидатстване – автобиография и мотивационно писмо;
Срок за кандидатстване: 30 май 2015 г. на email secretariat@nmf.bg или на място на форум
“Кариера с кауза”.
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