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Асоциация “Прозрачност без граници”
Стажант
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

По договаряне
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

Асоциация “Прозрачност без граници” е учредена през юни 1998 г. като българското
национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с
основните принципи на коалицията. Това е първото национално представителство, учредено в
Югоизточна Европа.
Мисията на Асоциация „Прозрачност без граници“ е обединяването на усилията на
гражданското общество, държавните институции, местните власти, частния сектор и медиите с
цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу
разпространението на корупцията в страната.
Основни цели и задачи на Асоциация „Прозрачност без граници“:
- Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията чрез
мобилизиране на усилията на обществени фигури, учени и експерти в съответните области;
-Системно набиране, представяне и разпространение на аналитична информация сред
държавните институции, бизнеса, гражданските организации и медиите;
-Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти,
насочени към намаляване на корупцията;
-Дългосрочно сътрудничество с централната и местните власти, с експерти в държавната
администрация и неправителствени организации с подобна насоченост с цел създаване на
стабилна мрежа от обществени коалиции, работещи по проблемите на борбата с корупцията.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Да подпомага работата на екипа на Асоциацията като събира, анализира, обработва и създава
текстове свързани с поставените му задачи.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Образование:
-

Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда целогодишни стажантски програми,
предназначени за студенти в специалностите Политология, Право, Международни
отношения,
Публична
администрация
и
Европеистика
и
др.

Език/ езици:
-

начално ниво на владеене английски език (А2; писмено и устно) , владеенето на други
езици е предимство.

Компютърна грамотност:
-

Отлично владеене на MS Office - Word, Excel.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Работа в креативен и отдаден на каузата екип;
- Разнообразна и вдъхновяваща работа;
- Среда за професионално и личностно развитие.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
За кандидатстване са необходими CV и мотивационно писмо изпратени на
e-mai:l mbox@transparency.bg или можете да донесете документите по време на форума
„Кариера с Кауза“.
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