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Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България
Стажант АРТ АТЕЛИЕ за деца със специални образователни потребности
Име на свободната позиция

София
населено място

Платен – 200 лв/месец
Платена / неплатена

Временен стаж. При отлично представяне стажантът може да получи покана за постоянна
работа на трудов договор.
Вид заетост - временна, постоянна

4-6 часа/ден
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална
организация обединяваща над 1000 професионалисти работещи за пълноценнта интеграция,
приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в
общообразователната среда.
НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено
полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и
закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички
професионалисти в социалната и образователната система в България.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Участие в организацията на дейностите по лятно арт ателие, което ще се проведе в
Ресурсен център София – град;
Асистиране на водещите при нужда;
Посрещане/изпращане на децата и родителите им.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Желание за работа с деца със специални потребности;
Позитивно излъчване и толерантност към различията у хората;
Иновативно мислене, находчивост и инициативност.

Професионален опит:
- Опитът не е задължителен, но кандидатите с опит в провеждането на работилници ще
бъдат разглеждани с предимство;
Образование:
- Висше образование, в сферата на хуманитарните или педагогическите науки;
Език/ езици:
Английски език – много добро ниво на владеене (писмено и устно);

Компютърна грамотност:
- Добро владеене на Microsoft Office пакет (Word, Excel, Power Point).
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Месечно възнаграждение – 200 лв;
Възможност да натрупате опит в работата с деца със специални образователни
потребности;
Възможност за работа в голяма огранизация, обединяваща ресурсни специалисти и
насочена към работа с деца със специални образователни потребности;
Участия в събития на асоциацията – обучения и конференции;
Сертификат за завъшен стаж;
При добро представяне стажантите ще получат препоръка и възможност за
дългосрочна заетост в асоциацията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Aвтобиография в европейски формат и кратко мотивационно писмо (защо искате да работите
при нас) до 30 май 2015 на email narubg@abv.bg или на място на форум „Кариера с кауза”.
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