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КлинКлин
/Сдружение за граждански прояви - КЛИН/
Доброволец за участие в събития и фестивали
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Гъвкаво работно време
Продължителност на работното време

Доброволчество/Стаж/Издават се препоръки
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
KlinKlin.bg е пилотният проект на Сдружение "За граждански прояви - КЛИН", регистрирано като
ЮЛНЦ в обществена полза. КлинКлин е първата българска медия, която ще бъде създадена
чрез краудфъндинг кампания и ще се управлява от своите потребители. В КлинКлин читателите
ще определят темите, поставяйки конкретни задачи на журналистите.

КлинКлин цели да промени начина, по който функционират българските медии, като въвлече
аудиторията в процеса по обмен на информацията. Всички участници в създаването на
свободната гражданска медия са инвеститори, които ще имат равно влияние в създаването на
съдържание и развитието на медията.

Стани част от екипа на КлинКлин и ни помогни да създадем качествена, прозрачна и
независима медия.
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www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Ти си идеалният кандидат за позицията, ако си:
-

Креативна личност с много идеи и хъс за работа;
Искаш да си активна част от промяната и създаването на отговорно гражданско
общество;
Не харесваш начина, по който функционират българските медии и искаш да ги
промениш;
Имаш твърда гражданска позиция и си готов да я отстояваш.

Отговорности:
- Активно подпомагане при организиране на събития и участие във фестивали в цялата
страна.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не се изисква специален опит.
Образование:
- Не се изисква специално образование.
Език/ езици:
- Изискват се добри познания по писмен и говорим английски.
Компютърна грамотност:
- Не се изискват специални познания.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

-

Възможност за участие в модерен проект за създаване на прозрачна гражданска медия;
Развиване на знания и качества чрез съвместна работа с опитен екип от експерти в
областта на медиите, комуникациите и дизайна;
Перспектива да станете част от екипа на свободната медия в дългосрочен план;
Гъвкаво работно време.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатствате, изпратете ни заявка на https://www.klinklin.bg/contacts/ или можете да го
направите в деня на събитието.
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