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Дружеството за Обединените нации
Стажант-редактор в UNA News Bulgaria в ресори: Северна Америка; Южна Америка;
Африка; Азия и Океания
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Няма специфични изисквания за работния ден. Стажът е минимум 3 (три) месеца.
Продължителност на работното време

Доброволен стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи в обществена
полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството
на България в ООН, което става факт през 1955 г. Дружеството е член на Световната
федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации.
Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа
на Организацията на Обединените нации, за заздравяване на международния мир и сигурност,
за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи
на човека. Чрез своите дейности и издания, то прилага и разпространява идеите, принципите и
решенията на ООН.
UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, работеща в обществена полза. Сайтът
предоставя информация в публичен интерес с фокус върху международни новини, дейности и
инициативи на ООН, права на човека, бежанци, деца и младежи, екология. Освен да се
информирате за важните събития, случили се през седмицата, тук ще намерите и теми, които
не се засягат толкова често в българското медийно пространство. В сайта ще намерите
актуална информация за събитията и инициативите на Дружество за Обединените нации в
България.
Платформата е създадена и се поддържа изцяло от екип от млади хора, част от Дружество за
Обединените нации в България. Авторите в UNA News Bulgaria са стажанти, които пишат
изцяло на доброволен принцип.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Писане по 5 (пет) статии на седмица;
- Отговорно и ангажирано отношение към поетите ангажименти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не е необходим професионален опит в областта.
Образование:
- Студенти в специалности: Международни отношения, Европеистика, Политология, Сигурност,
История, Журналистика, Международно право.
Език/ езици:
- Свободно разбиране на специализиран текст в областта на политологията, международните
отношения, сигурността, правото. Препоръчително минимално ниво B2.
Компютърна грамотност:
- Добро владеене на Word. Положително ще се приеме и владеене на WordPress и Photoshop.
Други:
- Задължителни условия са: добро владеене на български език, грамотно писане, ясна
структура на мисълта в писмено изразяване, инициативност, ангажираност и проактивност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
В UNA News Bulgaria имате възможност да разгърнете себе си, да откриете и развиете вашия
стил на писане, да повишите знанията си в областта, в която ще пишете. Развивате умение за
следене на международната преса и анализ на случващото се в света.
Работа от вкъщи в удобно за вас време.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Изпратете мотивационно писмо, в което опишете – образование, език, интереси, желан ресор и
вашата истинска мотивация за включването си в екипа на UNA News Bulgaria на
internship@una.bg до 31 май 2015 г.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

