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Дружеството за Обединените нации

Уеб дизайнер
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатен
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.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- дизайн и изработка на уеб сайтове и уеб приложения по зададени изисквания;
- създаване на рекламни банери;
- подготовка и разработка на интернет рекламни кампании;
- дизайн и изработка на мултимедийни презентации;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

Професионален опит:
- не е необходим предишен професионален опит в сферата.
Образование:
- няма задължително изискване; с предимство ще се гледат студентите по информационни
технологии.
Език/ езици:
- aнглийски език, минимално ниво на владеене В2.
Компютърна грамотност:
- желателно е кандидатите да владеят минимум 1 от следните програми: JavaScript, JQuery,
HTML, HTML5, CSS, CSS3

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работа с енергични и активни млади хора, динамична обстановка, развитие на професионални
умения и личностни качества, разнообразни проекти

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Желаещите да изпратят CV и мотивацонно писмо до 150 думи на адрес office@una.bg до 15
юни.
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