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AIESEC
Доброволец в проект Global Citizen Project 2020
Име на свободната позиция

Лисабон, Португалия
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

25 часа седмично
Продължителност на работното време

Международен доброволчески стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 124 странии над 2
400 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от
възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.
За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 500 конференции, предоставя
над 5 000 професионални стажа, 16 000 социални стажа и 24 000 лидерски позиции за своите
членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и
определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за
развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност

В проект 2020 доброволците ще работят в екип от 4 души, за да подготвят сесии за деца с
фокус върху възможността да се учиш и грабваш възможностите, които се появяват в живота и
да не спираш да се забавляваш.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

подготовка и изнасяне на тренинги и лекции за учениците на различни теми за кариерно
ориентиране;
организиране на извънкласни занимания за учениците;
подкрепа на офис AIESEC в Лисабон в техните инициативи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

НЕ е задължителен;

Образование:
-

кандидатът трябва да има активни студентски права;

Език/ езици:
-

Добро владеене на английски език, (ниво B1).

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Настаняването е подсигурено от нас;
- Работа в международен динамичен екип;
- Изграждане на лидерски умения и такива за управление на екип;
- Ще развиете себе си докато помагата за развитието на други хора;
- Ще имате възможността да опознаете други култура и предизвикате себе си за 6 седмици.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попълнете апликационната форма на посочения линк и ние ще се свържем с вас, за да ви
поканим на интервю. Краен срок за кандидатстване 25 май 2015г. на
www.bitly.com/GlobalCitizenBG.
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