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Екосистем Юръп
Работа по проекти
Име на свободната позиция

София, страната, ЕС
населено място

Платена
Платена / неплатена

Временна/Постоянна, с начало септември 2015 г.
Вид заетост - временна, постоянна

4-8 часа
Продължителност на работното време

Стаж, трудов договор, доброволчество (възможни са и трите форми на заетост в зависимост от
контекста на проекта)
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Екосистем Юръп бе основана в есента на 2013 г. с цел да подпомага младите хора в
подготовката им за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден, чрез стимулиране на
интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране
с житейски избор.
Къде сме днес? Какво определя мястото и начина ни на живот? Къде искаме да бъдем утре?
Как да стигнем там?
Това са въпроси, които трябва да си зададем, ако наистина искаме да постигнем бъдеще, което
гарантира нашия живот и този на всички същества на планетата.
Обществото ни се нуждае от вдъхновители, които да подбудят лидерите и предприемачите на
утрешния ден. Целта ни е да участваме в създаването на благоприятна среда за достъп до
иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за учащи, обучители и предприемачи, като така
допринесем за работещото равновесие между природа, общество и икономика.
Вече близо десетилетие нашият екип работи по различни проекти и инициативи, добивайки
разнообразен за бизнеса и образованието опит. Този опит ни помага за мотивирана и активна
работа за промяна на конвенционалната образователна парадигма и разбирането ни за
устойчив начин на живот - предпоставки за преход към циклична икономика.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
В първите 6 до 12 месеца на новите членове на екипа на Сдружението ще бъдат възлагани
различни задачи, които да подпомагат работата на координатора и/ или експертите в работата
по даден проект.
Тези задачи могат да включват: превод от и на английски език, провеждане на анкети и
извършване на онлайн и други проучвания, организиране на срещи събития, пътуване в
командировки и участие в организирани срещи/събития, поддържане на интернет платформи.
Индивидуални задължения и отговорности новопостъпилите ще получат след този начален
период на практическо обучение в спецификата на работата и те ще зависят от конкретните
умения на човека и дейността, в която ще бъдат включени.
От кандидатите се очаква:
-

Припознаване на лични и организационни ценности;
Уважение към заобикалящата ни среда и пространство (хора и природа);
Споделяне, сътрудничество и точност при изпълнение на задачите;
Отворена и открита комуникация вътре в организацията и навън;
Свободно изразяване на мисълта и чувствата (когато касаят работната среда);
Организационни умения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не е задължителен. Разнообразен трудов стаж може да бъде предимство;
Образование:
- Висше образование (завършено/ в процес на завършване), без значение от областта;
Език/ езици
- Отлично владеене на англиийски език;
- Опит в международна среда;
Компютърна грамотност:
- MS Office - Word, Excel
Други:
- Интерес към книгите;
- Интерес към и работа с изкуствата; Език/ езици:

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работна среда за хора със отношение към образованието, (професионалното) обучение,
туризма. Организацията ни се занимава с разработване на образователни и обучителни
методологии, както и със създаване на тяхното съдържание и практическото им прилагане.
Работното място се намира в сграда - паметник на културата.
Работата е свързана с пътуване в страната и навън, но и с традиционната офис среда.
Работи се в разнообразна културна и езикова среда.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Лично на форум „Кариера с кауза”, както и на електронна поща: stoyan@ecosystemeurope.org с
кратка автобиография в свободен формат и есе с отговор на въпроса „На какво ме учи
природата?”. Приемаме също така и аудио-визуални материали, свързани с горната тема.
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